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Saksalaistuuko Suomi 1990-luvulla .. _' 
Suomen valuuttakurssijärjestelmän 
muutospaineet 1990-luvulla 
PEKKA SAURAMO 

Sun Europalt' on oppi ottaminen, 
jos elämähän Europassa jäät; 
sen tapoihin sun taipuasi täytyy 
ja laulus, täällä alkamasikin, 
jos mieli mielet viehätellä, 
sun täällä soveltaa sen soittimiin. 

August Ahlqvist 1869 

Johdanto 

Suomen valuuttakurssipoliittisen järjestelmän 
tulevaisuus on ajankohtainen keskusteluaihe 
ainakin kahdesta syystä: Suomen tämänhet
kistä taloudellista tilannetta arvioitaessa täy
tyy tarkastella Suomen Pankin valuuttakurs
sipolitiikkaa. Päätökset valuuttakurssipoliit
tisesta järjestelmästä ovat myös erottamaton 
osa Suomen integraatio strategiaa , jonka to
teuttaminen tulee hallitsemaan Suomen talou
den kehitystä 1990-luvulla. 

Suomen nykyisen taloudellisen tilanteen eh
kä poikkeuksellisin piirre on erittäin korkea 
korkotaso. Sen syitä pohdittaessa ei voida olla 
käsittelemättä Suomessa viime aikoina harjoi
tettua valuuttakurssipolitiikkaa eikä sitä jär
jestelmää, jonka puitteissa valuuttakurssipo
liittiset päätökset on tehty. Kysymystä valuut
takurssipoliittisesta järjestelmästä ei myös
kään voida sivuuttaa keskusteltaessa Länsi
Euroopan yhdentymisestä ja Suomen suhtei
den tiivistämisestä Euroopan yhteisöön.Suo
men on ratkaistava suhteensa Euroopan ra
hajärjestelmään eli EMS:iin, jonka kaikki ny
kyiset jäsenet kuuluvat Euroopan yhteisöön. 
Siihen kuuluminen ei kuitenkaan ole ratkai
seva este EMS:iin liittymiselle. Voikin ennus
taa, että suomalaisten päätöksentekijöiden on 
pakko lähitulevaisuudessa pohtia nykyistä 

enemmän sitä, minkälaisen valuuttakurssipo
liittisen järjestelmän puitteissa Suomessa har
joitetaan talouspolitiikkaa 1990-luvulla. Pai
neet muuttaa nyky järjestelmää tulevat lähitu
levaisuudessa kasvamaan. 

Tässä artikkelissa tarkastelen muutamaa 
keskeistä kysymystä, joita ei voi sivuuttaa va
luuttakurssij ärj estelmämme tulevaisuudesta 
keskusteltaessa. Tällaisia . kysymyksiä ovat 
muun muassa: Onko ns. aktiivisen valuutta
kurssipolitiikan harj oittaminen mahdollista 
tai toivottavaa 1990-luvun Suomessa? Tulisi
ko Suomen liittyä EMS:iin vai ei? Jos Suomi 
liittyy EMS:iin, miten käy talouspolitiikan it
senäisyydelle? 

Näitä kysymyksiä on käsitelty ja sivuttu 
muissakin Kansantaloudellisessa Aikakauskir
jassa viime aikoina ilmestyneissä kirjoituksissa 
(esim. Korkman 1989a, b ja Sukselainen 1989; 
ks. myös Kullberg 1989 sekä Kotilainen ja 
Peura 1988). Niihin vastauksia etsittäessä on 
pakko ottaa kantaa myös peruskysymykseen: 
takaako vapaasti toimiva markkinamekanis
mi talouden vakaan kehityksen ja mahdolli
simman korkean hyvinvoinnin tason vai on
ko politiikan interventio talouteen välttämä
töntä? 

Onko aktiivinen valuuttakurssipolitiikka 
enää mahdollista? 

Nykyinen valuuttakurssijärjestelmä syntyi 
Bretton W oods -järjestelmän romahdettua 
1970-luvun alussa. Tällöin muun muassa Suo
men tuli ottaa kantaa kahteen perusvaihtoeh
toon eli kiinteisiin ja kelluviin valuuttakurs
seihin. Suomi omaksui järjestelmän, joka on 



käytössä yhä edelleen ja jonka puitteissa Suo~ 
men Pankki pyrkii pitämään valuuttansa ar'" 
von vakaåna suhteessa johonkin valuuttako
riin eli ulkomaisiin valuuttoihin keskimäärin. 
Bretton Woods -järjestelmään verrattuna se 
mahdollisti aiempaa joustavamman valuutta
kurssipolitiikan, koska devalvaatioiden ja re
valvaatioiden suorittaminen tuli helpommak'
si. Bretton Woods -järjestelmässähän kiinteäs
tä dollari kurssista sai poiketa vain, jos talous 
oli joutunut perustavaa laatua olevaan epäta
sapainoon ts. sisäisen ja ulkoisen tasapainon 
välille oli tullut erityisen vaikea ristiriita. Ny
kyjärjestelmässä kurssien joustavuutta lisää 
myös se, että valuuttaindeksin arvo voi vaih
della varsin vapaasti valuuttaputken sisällä. 

Valuuttakurssijärjestelmän muuttuminen 
vaikutti myös valuuttakurssipolitiikan rooliin 
talouspolitiikan välineiden välisessä työnjaos
sa: koska uusi järjestelmä mahdollisti - ja 
mahdollistaa edelleen - aiempaa helpommin 
molempiin suuntiin joustavan politiikan, va
luuttakurssipolitiikasta tuli luontevasti aiem
paa selvemmin osa stabilisaatiopolitiikkaa. 
Bretton Woods -aikakaudella, jota meillä lei
masivat suuret devalvaatiot, valuuttakurssipo
litiikan voi sanoa olleen myös osa kasvupoli
tiikkaa. 

1970-luvulla ja viime vuosikymmenen vaih
teessa valuuttakurssipolitiikkaa käsiteltäessä 
keskusteltiinkin muun muassa siitä, minkä
laista hyvä aktiivinen valuuttakurssipolitiik
ka on. Keskustelussa korostettiin sitä, että 
Suomen kaltaisen pienen avoimen talouden 
vakaus riippuu oleellisilta osiltaan siitä, kuin
ka vakaata kehitys on talouden ulkomaan
kauppaa käyvässä avoimessa sektorissa. UI
komaankauppahintojen ja vientiteollisuuden 
kannattavuuden vaihtelut ovat perinteisesti 
vaikuttaneet merkittävästi esimerkiksi Suo
men inflaatioon. Näihin vaihteluihin voidaan 
tehokkaasti vaikuttaa valuuttakurssipolitiikal
la. Ulkomaista perua olevien inflaatioshok
kien eliminointi revalvaatiopolitiikalla olikin 
yksi esiin noussut politiikkasuositus. Valuut
takurssipäätösten perustamista ulkoisten in
flaatiopaineiden neutralisoimiseen kutsuttiin 
keskustelussa inflaationormin seuraamiseksi. 
(Keskustelusta ks. esim. Halttunen 1980; Halt-

219 

tunen ja Korkman 1983; Korkman 1980, 1981 
sekä Pekkarinen 19R 1.)' 

Siis noin kymmenen vuotta sitten aktiivisen 
valuuttakurssipolitiikannähtiin vaikuttavan 
stabilisaatiopolitiikassa ensi sijassa hyödyke
markkinoiden välityksellä. On selvää, että tä
nä päivänä tällainen käsitys tuntuu vajavai
selta: nykyään valuuttakurssipolitiikka vaikut
taa entistä suuremmassa rn äärin rahoitus
markkirioiden välityksellä eli odotuksina va
luuttakurssien muutoksista. Tähän on ollut 
syynä se, että Suomen Pankki on vapautta
nut pääomaliikkeet lähes kokonaan. Mitä 
kiinteämmin Suomen rahoitusmarkkinat ovat 
sidottuja kansainvälisiin rahoitusmarkkinoi
hin ja mitä vapaampia pääomaliikkeet ovat si
tä tärkeämpää roolia rahoitusmarkkinat näyt
televät valuuttakurssipoliittisten päätösten vä
littymisessä kansantalouteen. 

Rahoitusmarkkinoiden merkityksen kasvun 
voi tulkita - ainakin hyvällä tahdolla - nä
kyneen myös Suomen Pankin viime vuosina 
harjoittamassa valuuttakurssipolitiikassa vuo
den 1989 kevääseen asti. Tänä ajanjaksona 
Suomen Pankin voi sanoa pyrkineen muodos
tamaan mainetta keskuspankkina, joka pitää 
markan ulkoisen arvon vakaana vaikka voi
makkainkin ottein. Tällainen linja merkitsee 
luonnollisesti luopumista käsityksestä, että va
luuttakurssipolitiikkaa voidaan käyttää aktii
visena, hienosäätöön pyrkivänä stabilisaatio
politiikan välineenä. Peruste tälle näkemyk
selle on selvä: koska devalvaatio- tai revalvaa
tiopäätökset näkyvät avoimen sektorin lisäk
si rahoitusmarkkinoilla, on mahdollista, että 
päätösten taloutta vakauttavat vaikutukset 
avoimessa sektorissa kumoutuvat epävakau
den kasvuna rahoitusmarkkinoilla. Pieni as
kel avoimella sektorilla voi olla suuri askel ra
hoitusmarkkinoilla. Siksi vakaan talouden yh
deksi peruspilariksi tulevat vakaat olot rahoi
tusmarkkinoilla. 

Suomen Pankki· kuitenkin revalvoi markan 
keväällä 1989 - joko pakon edessä tai vapaa
ehtoisestL Revalvaatio taltutti ulkomaisia inf
laatiopaineita ja pienensi vientiteollisuuden 
voittoja, joiden voidaan sanoa olleen viime 
aikoina ylisuuria .. Siksi se vakautti kehitystä 
avoimella sektorilla. Tämän lisäksirevalvaa-
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tion tiedettiin nostavan korkotasoa luomalla 
vastakkaissuuntaisia devalvaatio-odotuksia. 
Toteutuneen taloudellisen kehityksen valossa 
voidaan kuitenkin kysyä: aliarvioiko Suomen 
Pankki revalvaation vaikutukset rahoitus
markkinoilla eli syyllistyikö se tulella leikki
miseen devalvaatio-odotuksiin vaikuttaes
saan? Tästä kysymyksestä seuraa väistämät
tä jatkokysymys, joka on keskeinen, kun poh
ditaan Suomen valuuttakurssijärjestelmän tu
levaisuutta: onko aktiivisen valuuttakurssipo
litiikan harjoittaminen enää mahdollista - tai 
edes toivottavaa - 1990-luvun Suomessa, jos
sa pääomaliikkeitten säätely on vieläkin vä
häisempää kuin tällä hetkellä? 

On ilmeistä, että myös niiden taloustietei
lijöiden, jotka noin kymmenen vuotta sitten 
puhuivat voimakkaasti aktiivisen valuutta
kurssipolitiikan puolesta, on ollut pakko ar
vioida uudelleen omia käsityksiään tällaisen 
politiikan harjoittamisen mahdollisuuksista 
olosuhteissa, joissa ei pääomaliikkeitten va
pauttamisen takia enää juurikaan ole rahata
loudellista autonomiaa. Itse suhtaudun hyvin 
epäilevästi siihen, että aktiivinen valuuttakurs
sipolitiikka voisi tällaisissa oloissa olla osa 
stabilisaatiopolitiikkaa: jos talouden institu
tionaaliset puitteet on muutettu sellaisiksi, että 
valuuttakurssipoliittisten toimien vakauttavat 
vaikutukset avoimella sektorilla mitätöityvät 
epävakauden kasvuna rahoitusmarkkinoilla, 
valuuttakurssipoliittiselle aktivismille ei ole pe
rusteita. 

Rahoitusmarkkinat ja talouden kontrolli 

Sellaisissa institutionaalisissa puitteissa, jot
ka perustuvat pääomaliikkeitten lähes täydel
liseen liikkuvuuteen ja joissa ei ole säätelyä ra
hoitusmarkkinoilla, rahoitusmarkkinat muo
dostavat talouden kontrollijärjestelmän yhden 
ytimen: se, mitä muualla taloudessa tapahtuu 
~ tai uskotaan tapahtuvan - näkyy rahoi
tusmarkkinoilla. Sen takia niiden merkitys ta
louden stabilisaattorina on tällä hetkellä aivan 
toinen kuin esimerkiksi 70-luvulla. 

Kuinka hyvä talouden vakauttaja rahoitus
markkinat sitten on? Tähän kysymykseen vas-

tattaessa otetaan samalla kantaa 80-luvulla ta
pahtuneisiin muutoksiin rahoitusmarkkinoil
la. On myös selvää, että vastauksissa ei voi ol
la näkymättä taloustieteilijöiden väliset kou
lukuntaerot. Niissä kuvastuvat väistämättä 
erilaiset käsitykset rahoitusmarkkinoiden 
luonteesta. Oletus, että rahoitusmarkkinat 
ovat tehokkaat, on yksi uuden klassisen mak
roteorian lähtökohdista. Keynesiläisessä ajat
telussa taas korostuu näkemys, että käyttäy
tyminen rahoitusmarkkinoilla voi olla irratio
naalista ja spekulatiivista. (Ks. esim. Krugman 
1989.) 

Siksi on selvää, että esimerkiksi uuden klas
sisen makroteorian edustajat ja keynesiläiset 
vastaavat eri tavalla kysymykseen, kuinka hy
vä talouden vakauttaja rahoitusmarkkinat 
ovat. Keynesiläisten näkemys on väistämättä 
uuden klassisen makroteorian edustajien nä
kemyksiä kriittisempi: kuinka sellainen stabi
lisaattori voi olla hyvä, joka perustuu irratio
naaliseen ja spekulatiiviseen käyttäytymiseen? 

Kun seuraavaksi tarkastelen Suomen va
luuttakurssijärjestelmän tulevaisuutta, näke
mykseni kuvastavat viime kädessä kriittistä 
asennetta sellaisiin institutionaalisiin järjeste
lyihin, joissa säätelemättömillä rahoitusmark
kinoilla on keskeinen asema talouden kontrol
limekanismissa. 

Suomi ja EMS 

Aktiivisen valuuttakurssipolitiikan harjoitta
mismahdollisuudet 1990-luvulla liittyvät erot
tamattomasti Suomen omaksumaan integraa
tiostrategiaan. Suomihan pyrkii luomaan niin 
kiinteät suhteet Euroopan yhteisöön kuin ul
kopolitiikka antaa myöten. Taloudellisen yh
dentymisen osalta tämä merkitsee erittäin 
kiinteiden siteiden luomista Euroopan yhtei
söön. 

Osana näiden siteiden luomista Suomi jou
tuu ratkaisemaan myös suhteensa Euroopan 
rahajärjestelmään eli EMS:iin. Se määrittää 
keskeisiltä ·osiltaan sen valuuttakurssijärjestel
män, jonka puitteissa talouspoliittisia päätök
siä EY..,maissa tätä nykyä tehdään. Tosin vie
lä tällä hetkellä kaikki EY -maatkaan eivät 
kuulu EMS:iin. 



EMS:in muodostamisen tavoitteena oli luo
da vakaiden valuuttojen alue Länsi-Euroop
paan. Lopullisena päämääränä EMS:iä kehi
tettäessä on tehdä siitä rahaunioni, joka pe
rustuisi yhteen valuuttaan ja yhteen keskus
pankkiin. Valuuttakurssijärjestelmänä sitä ei 
tällä hetkellä kuitenkaan voida pitää edes täy
sin kiinteiden kurssien järjestelmänä, koska 
valuuttojen keskinäisiä kursseja voidaan tiet
tyjen rajojen puitteissa muuttaa. 

Täten yksi osa Länsi-Euroopan yhdenty
misprosessia on ollut kehitys kohti kiinteäm
piä valuuttakursseja. Koska Suomi on valin
nut yhdentymisstrategian, joka perustuu tä
hän yhdentymisprosessiin osallistumiseen, 
myös Suomi joutuu ratkaisemaan suhteensa 
EMS:iin. 

Tulisiko Suomen sitten liittyä EMS:iin? Ky
symyksen asettaminen on mahdollista, koska 
EMS:iin liittyminen (assosioituminen) ei edel
lytä jäsenyyttä Euroopan yhteisössä. Kysy
myksen asettamisen mielekkyys perustuu tie
tenkin siihen, että Suomella on täysi vapaus 
valita, miten se suhteensa EMS:iin järjestää. 
Tämä vapaus ei kuitenkaan voi olla itsestään
selvyys: EMS:iin kuuluvien Euroopan yhtei
sön maiden tavoitteiden mukaista on saada 
mahdollisimman moni EFf A-maa myös EMS
yhteistyöhön. Siitä poisjääminenhän merkit
sisi esimerkiksi Suomen ja Ruotsin tapaukses
sa sitä, että näille maille jäisi mahdollisuus pa
rantaa tuotteidensa hintakilpailukykyä EY
markkinoilla devalvaatioiden avulla. Tämän 
mahdollisuuden kieltäminen täytyy kiinnostaa 
EY -maita. On siis mahdollista, ettei Suomi it
se asiassa voi viipaloida yhdentymiskakusta 
sille parhaiten maistuvia paloja: jos on alka
nut syödä kakkua, se täytyy syödä kokonai
suudessaan. Tätä taustaa vasten Suomessa 
käyty yhdentymiskeskustelu onkin tuntunut 
yksipuoliselta: esimerkiksi valtioneuvoston 
viimesyksyisessä tiedonannossa Suomen suh
tautumisesta Länsi-Euroopan yhdentymiske
hitykseen ei mainita EMS:iä nimeltä kertaa
kaan. 

Kun ottaa huomioon Suomen valitseman 
integraatiostrategian, sen pohdiskelu, tulisiko 
Suomen liittyä EMS:iin vai ei, onkin luonteel
taan lähinnä akateemista: väitän, että Suomi 
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tulee liittymään (assosioitumaan) EMS:iin täl
lä vuosikymmenellä. Siksi tarkastelenkin seu
raavaksi, mitä uhkia ja mahdollisuuksia Suo
men EMS:iin kytkeytyminen sisältää. 

EMS: käsien sitomisen antama etu 

EMS-kirjallisuudessa, jota on viime aikoina 
julkaistu varsin paljon, toistuu säännöllisesti 
yksi EMS-jäsenyyden puolesta puhuva seik
ka: jos halutaan noudattaa inflaation vastaista 
talouspolitiikkaa, jonka osa on vakaa valuut
ta, EMS-yhteistyö vahvistaa tällaisen politii
kan uskottavuutta. (Ks. esim. Dornbusch 
1989; Lybeck 1989; Sukselainen 1989; Svens-· 
son 1989.) Muodostaahan EMS sellaiset insti
tutionaaliset puitteet, jotka juuri edellyttävät 
tällaisen politiikan harjoittamista. Kirjallisuu-· 
dessa tällaisesta hyödystä, joka koituu sitou
tumisesta toimimaan tiettyjen institutionaalis
ten järjestelyjen puitteissa, käytetään nimitys
tä käsien sitomisen antama etu. (Ks. esim. 
Giavazzi ja Pagano 1988.) Tästä näkökulmas
ta tarkasteltuna esimerkiksi pelkkä EMS-va
luuttojen osuuden kasvattaminen Suomen va
luuttakorissa ilman sitoutumista vakaaseen 
korin arvoon ei tiivistä Suomen EMS-kytken-· 
tää samalla tavalla. Politiikan uskottavuuden 
kasvattaminen on tietysti yksi ydinasia, jos ha
lutaan pyrkiä rahoitusma12kkinoiden vakau
teen olosuhteissa, joissa vallitsee lähes täydel
linen pääoman liikkuvuus. 

Siinä, kuinka vahvana uskottavuusperustet
ta pidetään, ilmenevät jälleen taloustieteilijöi
den väliset koulukuntaerot. Talouspolitiikan 
uskottavuuden problematisointi on keskeinen 
osa uutta klassista makrotalousteoriaa. (Ks. 
esim. Barro ja Gordon 1983; Backus ja Drif
/i1l1985 sekä Sargent 1982, 1983, 1986.) Sen 
mukaisessa mallimaailmassa inflaation vastai
sen talouspolitiikan kustannukset, jotka voi
vat näkyä muun muassa työttömyyden kasvu
na, riippuvat viime kädessä tällaisen talous
politiikan uskottavuudesta: mitä suurempi 
inflaation vastaisen politiikan uskottavuus on 
sitä pienempiä ovat sen harjoittamisen kustan
nukset. Siksi talouspolitiikan uskottavuuden 
lisääminen tulee keskeiseksi politiikkasuosi-
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tukseksi talouspoliittisessa ohjelmassa. joka 
nojautuu perusfilosofiassaan ennenkaikkea 
uuteen klassiseen makroteoriaan. Tehokkain 
tapa lisätä uskottavuutta on luoda sellaiset 
institutionaaliset puitteet, jotka pakottavat tie
tynlaiseen talouspolitiikkaan. EMS on yksi 
esimerkki tällaisista institutionaalisista puit
teista. 

U skottavuusperusteen voiman arviointi 
EMS:in tapauksessa on viime kädessä empii
rinen - eli vaikea - kysymys. Tiedetään esi
merkiksi, että EMS-maiden inflaatiovauhdit 
ovat alentuneet ja samankaltaistuneet. Se, mi
kä on ollut EMS:in merkitys tällaisessa kehi
tyksessä, on kuitenkin avoin asia. (Erilaisista 
tulkinnoista ks. esim. Collins 1988; Dorn
busch 1989; Giavazzi ja Giovannini 1988 ja 
Lybeck 1989.) On kuitenkin helppo näyttää, 
ettei inflaation hillintää ole tapahtunut ilman 
yhteiskunnallisia kustannuksia.· Samoin on 
helppo osoittaa, ettei EMS-maiden kehitys ole 
suinkaan ollut muita maita suotuisampaa. Nä
mä seikat nähdään Taulukosta 1. Siinä inflaa
tion hillinnästä aiheutuneita kustannuksia on 
mitattu tietyllä tavalla konstruoidulla uhraus
suhteella. Tällä mittarilla mitattuna EMS-mai
den kehitys ei ole ollut ainakaan muita maita 
edullisempaa. Siksi uskottavuusperuste ei saa 
yksiselitteistä tukea empiirisistä tarkasteluis
ta. EMS:in tähänastinen historia pakottaa si
ten suhtautumaan vakavasti myös EMS-kyt
kennästäkoituviin haittoihin. 

EMS vai talouspolitiikan· itsenäisyys? 

Vaikka käsien sitomisella on hyötynsä, sillä 
on myös haittansa. EMS-kytkennäntiivistä
minen merkitsee väistämättä sitä, että Suomen 
mahdollisuudet harjoittaa itsenäistä talouspo
litiikkaa oleellisesti vähenevät. Sitä, kuinka 
suureksi talouspolitiikan liikkumavara jäisi, 
on mahdotonta sanoa etukäteen. Tämä riip
puu ennen kaikkea siitä, minkälaiseksi EMS:in 
kehitys lähitulevaisuudessa muodostuu. Täl
lä hetkellähän EMS ei ole täysin kiinteiden 
kurssien järjestelmä. Jos kuitenkin tavoite yh
destä valuutasta ja keskuspankista toteutui
si, on helppo luonnehtia Suomen mahdolli
suuksia harjoittaa itsenäistä raha- ja valuut
takurssipolitiikkaa EMS:in jäsenenä: niitä ei 
ole. 
. Myös mahdollisuudet harjoittaa itsenäistä 

finanssipolitiikkaa oleellisesti kaventuisivat. 
Senkin on oltava viime kädessä sopusoinnus
sa kiinteän valuuttakurssin kanssa. Muunlai
nen politiikka näkyy väistämättä rahoitus
markkinoilla. (Ks. myös Korkman 1989a.) 
Siksi näkemykselle, että raha- ja valuuttakurs
sipoliittisen itsenäisyyden menetyksen voisi 
korvata finanssipolitiikan vaikutuksen kasvu, 
ei ole vahvoja perusteita. Sen tähden tukeu
tuminen yksinkertaiseen Mundellin-Flemin
gin mallimaailmaan, johon näkemyksen voi 
niveltää, ei tunnu oikeutetulta EMS-kytken-

. nän seurauksien arvioimisessa. 

Taulukko 1; Inflaation hillinnän kustannukset eri maissa vuosina }981~88 uhraussuhteella mitattuna. 

Maa Uhraussuhde Maa Uhraussuhde 

Australia 7.65 Ranska* 1.41 
Alankomaat* 5.03 Halia* 1.02 
Saksan liittotasavalta * 4.17 Sveitsi 0;81 
Espanja* 3.70 Norja 0.68 
Irlanti * 2.41 . Japani 0.66 
Itävalta 2.29 Luxemburg* 0.52 
Kanada 2.18 Portugali 0.44 
Kreikka 2.08 Ruotsi 0.27 
Belgia* 1.98 Suomi 0.25 
Englanti 1.54 Yhdysvallat -':0.09 
Uusi Seelanti 1.53 Tanska* -0.11 

Huomautus: Uhrau~suhde on laskettu jakamalla työttömyysasteen kumulatiivinen muutos vuosien 1981 ja 1988 vä
lillä vastaavien vuosien inflaatiovauhtien erotuksella. Inflaatiota oamitattu kuluttajahintojen muutoksilla. EMS:iin 
kuuluvat maat on merkitty tähdellä. 
Lähde: Dornbusch (1989). 



Sen lisäksi, että EMS tuo mukanaan pai
neen yhdenmukaistaa EMS-maiden talouspo
litiikkoja, se pakottaa maat yhdenmukaista
maan myös tulopolitiikkojaan. Syy siihen on 
sama kuin syy finanssipolitiikkojen yhdenmu
kaistamiselle: erilaisuudesta seuraa väistämät
tä. häiriöitä rahoitusmarkkinoilla. Siksi. Suo
men. sitoutuminen EMS:iin ei voi olla näky
mättä ulkoisten paineiden kasvamisena myös 
tulopolitiikassa. Se merkitsee tulopoliittisen it
senäisyyden kaventumista. 

Ääritapauksessa, jonka toteutumisen to
dennäköisyyttä· on mahdotonta arvioida, Suo
mi tulee siis menettämään oleellisen osan ta
lous- ja tulopoliittisesta itsenäisyydestään. 
Kannattaa vielä huomata, että autonomia ei 
mene sen takia, että muodollinen päätösval
ta siirtyy integraatioprosessin takia Suomen 
rajojen ulkopuolelle. Oleellista on, että asial
linen päätösvalta on siirtymässä muualle. Suo
malaisessa keskustelussa, jota on käyty esi
merkiksi eduskunnassa, huoli muodollisen 
päätösvallan supistumisesta on ollut suurem
pi kuin huoli asiallisen päätösvallan menettä
misestä. Tässä suhteessa keskustelu on ollut 
selvästi väärin painottunutta. Suomen talous
ja tulopolitiikan kontrolli ei ole ensi sijassa 
siirtymässä maamme rajojen ulkopuolelle esi
merkiksi EY -byrokraateille Brysseliin vaan 
EMS-kytkennän myötä kontrolli komitealle , 
jonka muodostavat toimijat kansainvälisillä 
rahoitusmar kkinoilla. 

Vaikka Suomea uhkaakin talous- ja tulo
poliittisen itsenäisyyden menetys 1990-luvulla, 
voidaan kuitenkin kysyä: Entä sitten? Mihin 
autonomiaa oikein tarvitaan? Nämä kysy
mykset ovat perusteltuja ja niihin vastaami
sessa heijastuvat väistämättä eri näkemykset 
tiettyihin peruskysymyksiin. Esimerkiksi Suk
selainen (1989) lopettaa EMS:iä käsittelevän 
artikkelinsa, jossa hän kannattaa Suomen 
EMS-jäsenyyttä, seuraavasti: »Ainakaan illu
sorisen talouspolitiikan itsenäisyyshaikailun ei 
saisi antaa olla esteenä.» Itse pidän talouspo
liittisen itsenäisyyden kaventumista ydinasia
na. Seuraavaksi perustelen näkemystäni. 

Talouspoliittisen itsenäisyyden menetys 
merkitsisi sitä, että Suomen talouspolitiikka 
ei voisi oleellisesti poiketa siitä politiikasta, jo-
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ta EMS-maissa harjoitetaan. Suomen talous
poliittisen tavoitteenasettelun pohjaksi tulisi
vat EMS-maiden talouspoliittiset tavoitteet. 
Talouspoliittisen itsenäisyyden menetykseen 
suhtautuminen riippuu siten muun muassa sii
tä, minkälaisina pitää EMS-maiden talouspo
liittisia tavoitteita. Tällä hetkellä niitä voidaan 
arvioida lähinnä toteutuneen EMS :in histo
rian perusteella. 

EMS ei muodosta valuuttakurssijärjestel
mää, jos siihen kuuluvilla mailla olisi tasaver
tainen tai symmetrinen asema. Päinvastoin. 
EMS:issä hallitseva asema on Saksan liittota
savallalla. Sitä onkin luonnehdittUl D-mark
ka-alueeksL (Ks. esim. Giavazzi ja Giovanni
ni 1987.) Saksan liittotasavallan johtavan ase
man takia sen talouspolitiikka - ja talouspo
litiikan tavoitteet - näkyvät kaikkien EMS
maiden talouspolitiikassa. Siksi paine muut
taa Suomen valuuttakurssijärjestelmää antaa 
uuden näkökulman keskusteltaessa. yhdenty
miskehityksen synnyttämistä uhista: Suomea 
ei yhdentyvässä Länsi-Euroopassa uhkaa niin
kään esimerkiksi kreikkalaistuminen vaan 
saksalaistuminen. 

Saksalaistumisuhasta puhuminen on perus
teltua, koska Saksan liittotasavallan talouspo
liittinen tavoitteenasettelu - ja sen mukainen 
talouspolitiikka - ei välttämättä ole ollut so
pusoinnussa Suomessa harjoitetun talouspo
litiikan kanssa: Saksan liittotasavallan talous
politiikassa voi väittää olevan deflaatioharha, 
jonka perimmäiset syyt ovat maan taloushis
toriassa. (Ks. esim. Allen 1989 ja Thiel 1989.) 
On siis mahdollista, että EMS-kytkennän 
myötä Suomen talouspolitiikan perusviritys 
tulee muuttumaan aiempaa deflatorisemmak
si. Tällaisen muutoksen hyväksyminen vaatii 
erittäin hyvät perusteet. 

Uhka talouspolitiikan deflatorisuuden kas
vusta antaa käytännöllisen perusteen puolus
taa talouspoliittista itsenäisyyttä. Tätä perus
tetta voi kuitenkin myös yleistää, sillä itsenäi
syydellä voi olla myös periaatteellista merki
tystä: EMS:iin muodostamissa institutionaa
lisissa puitteissa syntyy paine samankaltaistaa 
eri maiden talouspoliittisia malleja .. (Talous
poliittisen mallin käsitteestä ks. esim. Pekka
rinen 1989.) Eri maiden erilaisissa talouspo-
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liittisissa malleissa kuvastuvat erilaiset poliit
tiset arvostukset ja voimasuhteet sekä eri mai
den erilaiset rakenteelliset ja institutionaaliset 
piirteet. Tällaisen erilaisuuden arvostaminen 
johtaa talouspoliittisen itsenäisyyden puolus
tamiseen. Erilaisuuden arvostaminen tulee 
Suomen osalta tärkeäksi siinä tapauksessa, et
tä pitää esimerkiksi suomalaisia talouspoliit
tisia arvostuksia suuremmassa arvossa kuin 
länsisaksalaisia. Toteutunut taloudellinen ke
hitys ei ole ollut ristiriidassa tällaisen näke
myksen kanssa. 

Paitsi erilaisuus talouspoliittisissa arvostuk
sissa myös erilaisuus talouksien rakenteessa ja 
taloutta kohtaavissa häiriöissä antaa perusteen 
talouspoliittisen itsenäisyyden puolustamisel
le: los lähdetään siitä, että Suomea kohtaa
vat taloudelliset häiriöt saattavat poiketa mer
kittävästikin EMS-maita - ja erityisesti Sak
san liittotasavaltaa - kohtaavista häiriöistä, 
itsenäisen stabilisaatiopolitiikan tarve tulee 
ilmeiseksi. Samaan johtopäätökseen päädy
tään, jos lähtökohdaksi otetaan erot Suomen 
ja EMS-maiden talouksien rakenteissa. Täl
löin samatkin häiriöt vaikuttavat eri maissa eri 
lailla. (Ks. myös Vredin 1989.) 

Edellä esitettyjen perusteiden lisäksi voi 
vielä esittää yhden yleisen perusteen talouspo
liittisen itsenäisyyden puolesta. los ei usko 
vapaiden markkinavoimien toiminnan siu
nauksellisuuteen, pitää politiikan interventio
ta talouteen välttämättömänä. Kussakin maas
sa tällainen interventio voi toteutua viime kä
dessä kansallisena talouspoliittisena interven
tiona. 

EMS ja suomalainen korporatismi 

EMS-kytkennän synnyttämä yhdenmukaisuu
den paine ei kosketa ainoastaan talouspolitiik
kaa ja talouspoliittisia malleja vaan myös niitä 
institutionaalisia puitteita, jotka ovat muun 
muassa näiden mallien taustalla: EMS:in liit
tyminen muuttaa niitä institutionaalisia jär
jestelyjä, joihin suomalainen korporatismi on 
nojautunut. Ehkä kaikkein suurin muutospai
ne kohdistuu tulopoliittisiin instituutioihin. 
Paine samankaltaistaa eri EMS-maiden tulo
politiikkoja ei voi olla muuttamatta työmark-

kinajärjestöjen asemaa: Niitten suhteellinen 
asema suomalaisessa korporatismissa saattaa 
jopa korostua, koska talouspoliittisen itsenäi
syyden kapeneminen korostaa tulopolitiikan 
merkitystä talouden kehityksen säätelyssä. 
Työmarkkinajärjestöjen - ja erityisesti am
mattiyhdistysliikkeen - tosiasiallisen aseman 
tulevat määräämään kuitenkin ulkoiset pakot: 
nykyistä suurempi tarve sopeutua niihin ei voi 
olla näkymättä työmarkkinajärjestöjen tosi
asiallisen merkityksen vähenemisenä. Niiden 
voikin hyvällä syyllä todeta elävän 1990-lu
vulla auringonlaskun aikaa. (Vrt. Korkman 
1989a.) 

Tällaiseen kehitykseen suhtautumisessa nä
kyvät luonnollisesti viime kädessä puhtaasti 
poliittiset arvostuserot: toiset pitävät sitä Län
si-Euroopan integraatioprosessin synnyttämä
nä myönteisenä mahdollisuutena, toiset uhka
na. Itse pidän sitä uhkana, koska minun on 
vaikeata nähdä, mitä hyvinvointivoittoja saa
vutetaan murentamalla nykyisiä korporatisti
sia rakenteita. Sen sijaan niiden aikaan saa
mista hyvinvointivoitoista on olemassa näyt
töä. (Ks. esim. Rowthorn 1989.) 

1990-luku: turhautuvien interventionistien 
vuosikymmen? 

Viime vuosikymmenellä tapahtuneet muutok
set rahoitusmarkkinoilla, erityisesti pääoma
liikkeitten vapauttaminen, ovat muun inte
graatiokehityksen kanssa muuttaneet - ja 
muuttamassa - perustavaa laatua olevalla ta
valla niitä institutionaalisia puitteita, joissa 
Suomessa harjoitetaan talouspolitiikkaa 1990-
luvulla. Ne perusvaihtoehdot, joiden välillä 
kukin maa voi institutionaaliset järjestelynsä 
nykymaailmassa valita, on helppo luetella. 1 a
mes Tobin (1978) on kuvannut näitä vaihtoeh
toja seuraavasti: »On valittavana kaksi tietä. 
Ensimmäinen tie vie kohti yhteistä valuuttaa, 
yhteistä raha- ja finanssipolitiikkaa ja kohti 
taloudellista integraatiota. Toinen tie vie kohti 
suurempaa rahoituksellista segmentaatiota 
kansakuntien tai valuutta-alueiden välillä sal
lien keskuspankeille ja hallituksille suurem
man autonomian ... ». 



Suomen omaksuma integraatiostrategia, jo
hon kuuluu myös EMS-jäsenyys, on sopusoin
nussa ensimmäisen tien kulkemisen kanssa. 
Voidaan kysyä: mitkä ovat ne hyvinvointivoi
tot, jotka sitä kulkemalla saavutetaan? Toi
senkin tien kulkemista voidaan nimittäin pe
rustellusti kannattaa. ' 

Erot suhtautumisestavassa teiden valintaan 
heijastavat taloustieteiIijöiden välisiä koulu
kuntaeroja. Niiden taloustieteilijöiden, jotka 
puhuvat intervention puolesta, on suhtaudut
tava pohjimmiltaan kriittisesti sellaiseen insti
tutiomlalisten järjestelyjen kehitykseen, joka 
tekee politiikkaintervention tehottomaksi tai 
jopa mahdottomaksi tuottamatta puitteiden 
muuttamista puoltavia yksiselitteisiä hyvin
vointivoittoja. 

Muutokset rahoitusmarkkinoilla, ja erityi
sesti lyhytaikaisten pääomaliitteitten vapaut
taminen, konkretisoivat väitettä. Ne ovat 
muuttaneet myös Suomen talouden institutio
naalisia puitteita tavalla, joka on tehnyt poli
tiikkaintervention entistä vaikeammaksi. Täs
tä käy aktiivisen valuuttakurssipolitiikan har
joittamisen vaikeus hyvästä esimerkistä. Mi:' 
nun ei ole aivan helppo nähdä, mitä hyvin
vointivoittoja on saavutettu sillä, että mahdol
lisuudet aktiivisen valuuttakurssipolitiikan 
harjoittamiseen ovat - ja tulevat EMS:in 
myötä olemaan - aiempaa huonommat: jo 
70-luvulla esitetyt talouden vakauttamistar
peeseen nojautuvat perustelut valuuttakurssi
poliittiselle aktivismille ovat kuitenkin edelleen 
varteen otettavia. 

Yksi tapa arvioida erilaisten institutionaa
listen järjestelyjen hyvyyttä onkin analysoida, 
kuinka hyvin talouden vakaa kehitys vöidaan 
erilaisissa puitteissa turvata. Väitän, että 
1990-luvun Suomessa on vaikeampaa turvata 
talouden vakaa kehitys kuin esimerkiksi 1970-
luvulla. Tosin 70-luvun kokemukset osoitta
vat, että mahqollisuus politiikkainterventioon 
ei vielä takaa sitä, että mahdollisuutta käytet
täisiin oikein. Perustelu väitteelle on seuraa
va: mitä keskeisempi rooli säätelemättömillä 
rahoitusmarkkinoilla on talouden kontrolli
mekanismissa sitä epävakaampi talous poh
jimmiltaan on. Tämä peruste vaatii vielä seu-
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raavan tarkennuksen: markkinat, joilla spe
kulatiivinen käyttäytyminen hallitsee, eivät voi 
muodostaa vakaan taloudellisen kehityksen 
takaavan kontrollijärjestelmän ydintä. 

Siksiinterventiota kannattava ekonomisti, 
joka ei usko vapaasti toimivien markkinavoi
'mien terilmellyksen siunauksellisuuteen, saat
taa tuntea 1990-luvulla olonsa turhautuneek
si: joko interventio on tehty institutionaalis
ten päätösten ~akia muodollisesti mahdo~to
maksi tai institutionaaliset· puittee:t ovat sel
laiset, että aito politiikan interventio talouteen 
on asiallisesti m~hdotonta. Tällaiseen asiain
tilaan päätyminen on lähellä Suomen EMS
kytkennän tiivistyessä. Tobinin esittämästä 
kahdesta vaihtoehdosta vain toisen tien kul
keminen mähdollistaa (kansallisen) interven
tion. Sen tähden intervention puolesta puhu
minen merkitsee 1990-luvulla ennen kaikkea 
interventionmahdollistavien institutionaalis
ten puitteiden puolustamista. T~mä johtaa ra
hoitusmarkkinoiden - ja erityisesti lyhytai
kaisten pääomaliikkeiden - säätelemättö
myyden kritiikkiin. Säätelemättömien rahoi
tusmarkkinoiden merkitys ,politiikkainterven
tion vaikeuttamisessa 1990-luvulla onkin poh
jimmiltaan suurempi kuin Suomen EMS-kyt
kennän tiivistäminen. 

Voiko interventiota kannattava ekonomis
ti sitten mitenkään suhtautua optimistisesti 
Suomea 1990-luvulla odottavaan taloudel
liseen kehitykseen, johon tulee oleellisesti 
vaikuttamaan Suomen osallistuminen Länsi
Euroopan integraatio on? Kaiken edellä esite
tyn perusteella tekee mieli vastata: kyllä - jos 
on kuin tohtori Pangloss. Hänhän oli päähen
kilö Voltairen kirjoittamassa romaanissa Can
dide. 1 Tohtori Pangloss törmää elämässään 
mitä hankalimpiin vastoinkäymisiin. Siitä 
huolimatta hän uskoo elävänsä parhaassa 
mahdollisessa maailmassa. 

On hyvin mahdollista, että 1990-luvustaon
kin tulossa tohtori panglossien vuosikymmen. 

1 Suomenkieliseen taloustieteelliseen keskusteluun toh·, 
tori Panglossin toi Korkman (i989a), joka myöntää ajat
telussaan olevan panglossimaista optimismia. Panglossiin 
on viitattu myös kansainvälisessä taloustieteellisessä kir
jallisuudessa. Ks. esim. Buiter 1980. 
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