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Kansainväliset rahoitusmarkkinat, samoin 
kuin monien maiden kansallisetkin rahoitus
markkinat, ovat kehittyneet nopeasti 1980-lu
vulla. Voimakkaat muutokset säästämisen ja 
investointien jakautumisessa - niin eri maissa 
kuin niiden välilläkin - 1970-luvun »tarjon
tashokkien» ja vakauttamispoliittisten kokei
lujen jälkeen ovat johtaneet innovaatioihin ra
hoitusalalla ja yleiseen säännöstelyn purkami
seen. 

On syytä olettaa, että rahoitusmarkkinoi
den kehittyminen on lisännyt teollisuusmaiden 
hyvinvointia (tai ainakin niiden talouden te
hokkuutta). Menetyspuolelle voidaan mahdol
lisesti laskea se, että kehitys on kaventanut ra
hapoliittisten viranomaisten liikkumavaraa 
vakauttaa kotimaista reaalitaloudellista kehi
tystä yksittäisessä maassa. 

Melko suurella yksimielisyydellä voidaan 
todeta, ettei Ruotsin rahapolitiikka ole enää 
kovin itsenäistä, varsinkaan valuutansäännös
telyn purkamisen jälkeen. Tämän ei sinänsä 
tarvitse olla ongelma, koska riipumaton raha
politiikka ei välttämättä ole mitään tavoitte
lemisen arvoista. Tärkein argumentti Ruotsin 
EMS-jäsenyydelle (European Monetary Sys
tem, Euroopan valuuttajärjestelmä) on juu
ri, että se voi lisätä vakauttamispolitiikan us
kottavuutta rajoittamalla kotimaan viran
omaisten toimintavapautta. Toinen argument-
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ti EMS-jäsenyydelle on, että se on tärkeä osa 
yleistä lähentymistä EY :hyn. 1 

Tämän artikkelin tarkoituksena on selittää, 
mitä valuutansäännöstely ja valuuttakurssipo
litiikka merkitsevät rahapolitiikan auto no
mialle. Mitä itse asiassa tarkoitetaan rahapo
litiikan autonomialla? Kuinka kansainväliset 
pääomanliikkeet vaikuttavat siihen? Miksei 
valuutansäännöstelyä pidä käyttää kotimais
ten luottomarkkinoiden eristämiseen kansain
välisistä luottomarkkinoista? Onko riippuma
ton kansallinen rahapolitiikka ylipäänsä mah
dollista ilman valuutansäännöstelyä ? Haluam
meko oikeastaan liikkumavaraa riippumatto
malle rahapolitiikalle? Näitä kysymyksiä kä
sitellään kutakin vuorollaan seuraavassa, ja 
»vastausten» perusteella voidaan keskustella 
siitä, pitäisikö Ruotsin liittyä EMS:iin vai ei. 
Perustelut pätenevät Ruotsin lisäksi myös 
muihin maihin, joissa on harjoitettu saman
laista raha- ja valuuttapolitiikkaa, esim. Nor
jaan ja Suomen.2 

Artikkelin yhtenä sanomana on, että jopa 
tehottoman (tai jopa täysin puretun) valuutan
säännöstelyn aikana riippumattomalla raha
politiikalla voi olla liikkumavaraa. Tämä edel
lyttää kuitenkin tiettyä joustavuutta valuut
takurssipolitiikalta. Tällöin nousee kysymyk
seksi, tuleeko joustavaa valuuttakurssia yleen-

1 Ks. Jakobsson (1989), jossa esitetään tavallisimpia 
EMS:iä puoltavia argumentteja. 

2 Muita, eri tavoin perusteellisempia katsauksia, joiss
sa on sovellutuksia Ruotsiin, Norjaan ja/tai Suomeen, 
on seuraavissa lähteissä: Edison (1987); Englund et al. 
(1987), Kotilainen ja Peura (1988), Flam ja Horn (1989), 
Svensson (1989) sekä NOU 1989: 1. Genberg (1988) esit
telee yleisesti vaihtokurssipolitiikan ongelma-aluetta. 
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sä pitää parempana kuin täysin kiinteätä kurs
sia. Julkisessa keskustelussa kiinteää valuut
takurssia pidetään usein rahapolitiikan tär
keimpänä tavoitteena. Jotta voitaisiin ratkais
ta, millainen rahapolitiikka on optimaalista, 
ei kuitenkaan riitä, että rahapolitiikasta kes
kustellaan välitavoitteiden, kuten koron ja va
luuttakurssin, suhteen. Nämä muuttujat ovat 
epäilemättä tärkeitä välineitä rahapolitiikas
sa, mutta niiden pitäminen lopputavoitteena 
voi johtaa virheellisiin johtopäätöksiin. Siten 
tämän artikkelin toinen sanoma on, ettei kiin
teä valuuttakurssi tai EMS-jäsenyys ole vält-:
tämättä optimaalinen ratkaisu, vaikka se li
säisikin inflaation vastaisen politiikan uskot
tavuutta. 

Pääomanliikkeet ja rahapolitiikan autonomia 

Aloittakaamme keskustelemalla siitä, kuinka 
rahoituksellinen integroituminen ympäröivään 
maailmaan vaikuttaa rahapolitiikan ehtoihin 
pienessä avoimessa taloudessa. Lienee paikal
laan ottaa lähtökohdaksi perinteinen keyne
siläinen oppikirjamalli (IS-LM -malli), jossa 
oletetaan, että valtion tavoitteena on tavara
markkinoiden vakauttaminen (tarkemmin il
maistuna BKT) tilanteessa, jossa vallitsevat 
jäykät palkat ja hinnat sekä toivomus (vaati
mus) rahoitusmarkkinoiden tasapainon säily
misestä. Tässä mallissa rahan ja obligaatioi
den tarjonta, samoin kuin korko ja valuutta
kurssi, ovat rahapolitiikan välineitä. Näitä 
neljää välinettä ei kuitenkaan voida muunnel
la toisistaan riippumatta, ei edes silloin, kun 
kansainvälistä pääoman liikkuvuutta on rajoi
tettu. Jos rahoitusmarkkinoiden tulee olla ta
sapainosssa, valtio ei voi päättää sekä hinnois
ta että määristä hallinnollisesti. Se voi joko 
päättää esim. korosta ja valuuttakurssista, ja 
rahan ja obligaatioiden tarjonta sopeutetaan 
siihen kysyntään, joka syntyy tällaisin edelly
tyksin, tai päinvastoin. Tässä yksinkertaises
sa talousmallissa viranomaisilla on siis käytös
sään korkeintaan kaksi rahapoliittista välinet
tä BKT-tavoitteen saavuttamiseksi.3 

3 Jätämme siis huomioimatta muut kuin (markkinaeh
toiset) rahapoliittiset välineet. Finanssi- ja vaihto kurssi-

Voimme nyt katsoa tarkemmin, kuinka 
kansainvälinen rahoitusmarkkinoiden inte
graatio vaikuttaa kotimaisen korkotason oh
jailun liikkumavaraan. Aivan yleisesti ottaen 
voidaan sanoa, että rahoitusvaateet eroavat 
toisistaan sekä odotetun tuoton tason että tuo
ton vaihteluiden eli riskin suhteen. Jotta yk
sittäinen salkunhoitaja katsoisi, että kaksi 
vaadetta ovat aivan samanarvoisia, se siis 
edellyttää, että (1) niiden odotettu tuotto on 
sama ja (2) joko, että niihin liittyvä riski on 
saman suuruinen tai ettei salkunhoitaja väli
tä riskistä (eli on riskineutraali). Esimerkiksi 
kotimaisten ja monien ulkomaisten valtion 
obligaatioiden konkurssiriski on olematon, 
mutta valuuttakurssimuutoksista aiheutuvaa 
riskiä ei voida jättää huomioimatta. Jotta näi
tä vaateita voitaisiin pitää täydellisinä substi
tuutteina, se siis edellyttää, ettei substituutio
mahdollisuuksia rajoiteta valuutansäännöste
lyllä ja muilla valuuttatoimikustannuksillaja 
ettei (marginaalinen) sijoittaja välitä valuut
takurssiriskistä. Olettakaamme, että kotimai
sia ja ulkomaisia obligaatiota todellakin pide
tään täydellisinä substituutteina. Tämä tar
koittaa, että kansainväliset pääomavirrat tu
levat aiheuttamaan sen, että kotimaisten ja ul
komaisten obligaatioiden odotettu tuotto on 
sama, eli että kotimainen korko on yhtä kuin 
ulkomainen plus kotimaisen valuutan odotet
tu devalvoituminen.4 Tästä yhteydestä näem
me heti, kuinka kotimaisten ja ulkomaisten 
arvopapereiden välinen substituutio vaikuttaa 
rahapolitiikan liikkumavaraan: jos kansain
välinen korkopariteetti on voimassa, korosta 
ja valuuttakurssista ei voida päättää toisistaan 
riippumatta. Joko valuuttakurssin ja koron 
annetaan vaihdella tai sitten näille kummal
lekin instrumentille määritellään kiinteä taso 
ja raha- ja obligaatiomäärien annetaan sopeu
tua luomaan tasapainoa rahoitusmarkkinoille. 

Mikäli valtio on todellakin kiinnostunut 
ainoastaan BKT:n tasosta (tai vakaudesta), 
kansainväliset pääomanliikkeet eivät välttä-

politiikan välisestä punnitsemisesta keskustelee esim. 
Bayer (1978). 

4 Kansainvälisessä kirjallisuudessa tätä korkopariteet
tia merkitään usein UIP:lla (>>uncovered interest parity» 
eli kattamaton korkopariteetti). 



mättä muodosta rahapoliittista ongelmaa. 
Koska yksi tavoite pitäisi voida saavuttaa yh
dellä välineellä, ei rahapoliittisten tavoitteiden 
saavuttamisen tarvitse olla vähäisempää täy
dellisen pääoman liikkuvuuden ja substituu
tion vallitessa kuin silloin, kun substituoita
vuus on jostakin syystä rajoitettu. Valuutta
kurssin (tai rahan määrän) taso voidaan peri
aatteessa päättää sellaiseksi, että (odotettu) 
poikkeama BKT -tavoitteesta on mahdollisim
man pieni. Jos valtiolla on muitakin tavoit
teita kuin BKT -tavoite, mikä lienee todennä
köistä, täytyy käytössä olla yleensä useampi 
kuin yksi instrumentti. Tämä tarkoittaa, että 
kotimaisten ja ulkomaisten obligaatioiden täy
dellinen substituutio voidaan kokea ongelmal
liseksi. Eräs tulkinta käsitteestä »rahapolitii
kan autonomia» voisikin siis olla, että korko 
ja valuuttakurssi voidaan päättää toisistaan 
riippumatta. Tietty valuuttakurssitaso voisi 
esimerkiksi olla tarpeellinen tietyn yleisen hin
tatason tavoitteen saavuttamiseksi.5 

Palaamme myöhemmin siihen, mitkä seikat 
ovat tärkeitä valittaessa optimaalista valuut
takurssipolitiikkaa. Ensin kuitenkin käsitte
lemme valuutansäännöstelyn roolia tässä yh
teydessä. 

Valuutansäännöstely 

Koska kansainvälinen pääoman liikkuvuus 
vaikuttaa viranomaisten toimintavapauteen 
juuri näkemällämme tavalla, voi olla houkut
televaa ryhtyä erilaisiin valuutansäännöstely
toimenpiteisiin. Sama argumentti puoltaa tie
tysti yleistäkin markkinoiden säännöstelyä, 
sillä markkinatasapaino edellyttää yleensä 
tiettyä johdonmukaisuutta viranomaisten eri 
instrumentteja (rahapoliittisia ym.) koskevil
ta päätöksiltä. Valuutansäännöstelyn vastai
set argumentit ovat tietenkin samoja kuin ar-

5 Se, että viranomaiset haluavat ohjata sekä korkoa 
että valuuttakurssia voitaisiin ymmärtää niin, että itse 
asiassa halutaan ohjata reaalikorkoa. Vaikka valuutta
kurssilla on muitakin reaalitaloudellisia vaikutuksia kuin 
inflaation ja koron kautta ilmenevät vaikutukset - esim. 
resurssien jakautumiseen suojeItujen ja kilpailulle alttii
den sektoreiden välillä - korko ja valuuttakurssi tulee 
kuitenkin nähdä erillisinä rahapoliittisina instrumentteina. 
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gumentit kaikkea muutakin säännöstelyä vas
taan: vapaat markkinat takaavat (tiettyjen 
oletusten vallitessa) mahdollisimman suuren 
tehokkuuden ja hyvinvoinnin, kun taas sään
nöstely (samojen oletusten vallitessa, määri
telmän mukaisesti) johtaa tehottomuuteen. 

Lienee paikallaan huomauttaa, että perin
teisen laissez jaire - argumentin soveltuvuus 
valuuttamarkkinoihin on asetettu kyseenalai
seksi viitaten siihen, ettei valuutalla ole pe
rus(substanssi)arvoa eikä sen vuoksi myös
kään mitään yksiselitteistä tasapainohintaa. Il
man viranomaisten valuuttakurssiohjausta 
ja/tai jonkinlaista valuutansäännöstelyä va
luuttakursseja ei siis voitaisi päättää (ks. Ka
reken ja Wallace 1978, 1981 ja Wallace 1979). 
Tämä argumentti perustuu äärimmäisiin ole
tuksiin, mm. oletuksiin täysin joustavista pal
koista ja hinnoista, ja nostattaa esiin myös ky
symyksen, onko valuuttakurssipolitiikalla yli
päänsä mitään roolia. On kuitenkin mielen
kiintoista panna merkille, että valuutansään
nöstelytoimenpiteet ovat joskus olleet tärkeä 
osa valuuttakurssiyhteistyötä EMS:issä (ks. 
Flam ja Horn 1989 ja Svensson 1989). 

Se, että talouspolitiikkaa on viime vuosina 
suunnattu säännöstelyn purkamiseen, viittaa 
siihen, että tehokkuuden laskusta johtuvia hy
vinvoinnin menetyksiä pidetään yhä useam
min suurempana ongelmana kuin mahdollis
ta markkinoiden toimimattomuutta. Tärkeä 
argumentti säännöstelyn purkamiselle valuut
tapolitiikan alalla (ainakin Ruotsissa) on muu
ten ollut, etteivät säännöstelytoimet ole olleet 
tehokkaita edes siinä rajoitetussa merkitykses
sä, että niillä olisi ollut vaikutusta. Valuutan
säännöstelyn puutteet lienevät tässä vaihees
sa hyvin tiedossa, mutta täydellisyyden vuoksi 
lienee kuitenkin tarpeellista kommentoida nii
tä tässä yhteydessä. 

Kotimaisten yritysten ja kotitalouksien pe
riaatteelliselta kiellolta pitää hallussaan ulko
maisia obligaatioita on viety pohjaa silloin 
kun vaihtotase on alijäämäinen ja ulkomai
nen velka kasvusssa - ulkomaan valuutan 
määräisen velan lyhennyshän tarkoittaa net
tolisäystä ulkomaisten arvopapereiden omis
tuksessa. Lisäksi suhteellisen liberaalit kaup-
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paluottosäännökset ovat käytännössä luoneet 
laajalti liikumavaraa aktiiviselle salkunhoidol
le ja kansainvälisille pääomavirroille. Aikai
semmin koettiin kuitenkin ulkomaisiin sijoit
tajiin kohdistettu kielto hankkia kotimaisia 
obligaatiota sitovana. Tälläkään rajoituksel
la ei näytä olleen mitään käytännön merkitys
tä viime aikoina. Eräs osoitus valuutansään
nöstelyn tehokkuuden puutteista tässä yhtey
dessä on, että nk. katettu korkopariteetti näyt
tää yleensä olevan (lähes) toteutunut. 6 Tämä 
tarkoittaa sitä, että esimerkiksi kotimainen 
valtion obligaatio antaa saman tuoton kuin ul
komainen valtion obligaatio, jonka tuotto voi
daan myydä valuuttana termiinimarkkinoilla 
etukäteen määrättyyn kurssiin. Kotimainen 
korko on siis yhtä kuin ulkomainen korko 
plus ulkomaisen valuutan termiini- ja avista
kurssin välinen prosentuaalinen poikkeama 
(termiinipreemio). Matalampaa ulkomaista 
korkoa voitaisiin esimerkiksi kompensoida sil
lä, että ulkomaisen valuutan kurssi on korkea 
termiinimarkkinoilla. Katetusta korkoparitee
tista on se tärkeä seuraus, että säännöstely, 
jolla kielletään kotimaisten obligaatioiden 
omistus ulkomaalaisilta, ei käytännössä rajoi
ta ulkomaalaisten sijoitusvaihtoehtoja silloin 
kun ulkomaalaiset pääsevät rajoituksetta ter
miinimarkkinoille: ulkomainen sijoittaja, jo
ka haluaa saada ruotsalaisen koron, voi os
taa ulkomaisen obligaation ja myydä ulko
maan valuutan (ostaa Ruotsin valuuttaa) ter
miinillä. Kotimaisten obligaatioiden liikaky
syntä (tai liikatarjonta) tulee täten vuotamaan 
termiinimarkkinoille, joilla taasen ilmenevät 
ne tasapainottavat voimat, jotka valuutan
säännöstely on siirtänyt pois kotimaisilta 
markkinoilta.7 

6 Ks. esim. Englund, McPhee ja Viotti (1985). 
7 On huomautettu, että empiirinen tuki katetulle kor

kopariteetille ei tarkoita sitä, että valuutansäännöstely
toimenpiteet olisivat tehottomia kaikissa suhteissa (ks. 
esim. Franzen 1988). Säännöstely toimi voi esim. koskea 
obligaatioita, joiden juoksuaika on pitkä, joiden termii
nimarkkinat eivät ole täysin kehittyneet. Termiinisopimus
ten konkurssiriski ei myöskään ole aivan sama (pieni) kuin 
valtion obligaatioiden. Lisäksi valuutansäännöstelytoimil
la voi olla oma merkityksensä veropakoa rajoittavina toi
mina ja siten ne luovat tiettyä »finanssipoliittista auto
nomiaa». 

Saattaa vaikuttaa siltä, että termiinimark
kinat tarjoavat yhden lisävälineen rahapolitii
kalle. Termiinimarkkina- operaatioilla on kui
tenkin sama vaikutus korkoon (ja valuuttava
rantoon) kuin virallisella obligaatioiden 

(netto-)myynnillä ulkomaille, jonka vuok
si reaalista toimintavapauden lisäystä ei var
sinaisesti ole. Näillä eri operaatioilla on toki 
erilainen vaikutus yksityiseen valuuttavirtaan, 
mutta se, miksi tällä olisi jotain rahapoliittis
ta mielenkiintoa, ei kuitenkaan ole selvää.8 

Jos valuutansäännöstely ei ole ollut teho
kasta, ei tietenkään pidä odottaa säännöste
lyn purkamisen johtavan korkotilanteen muu
toksiin, suuriin nettopääomavirtoihin - eikä 
rahapolitiikan autonomian vähenemiseen. 
Toivotut muutokset yksityisissä salkuissa voi
vat luonnollisesti vaikuttaa tietyllä tavalla eri 
rahoitusvaateiden bruttovirtoihin ja suhteel
lisiin hintoihin, aivan kuten kotimaisten luot
tomarkkinoiden säännöstelyn purkamisen yh
teydessä. Valuutansäännöstelyn sisältäneen 
laajan säännöstelytoimivalikoiman täydellinen 
purkaminen (vaikka eräät säännöstely toimet 
tulevatkin jäämään voimaan) vaikuttaa toden
näköisesti voimakkaasti mikrotasolla samal
la kun se laajentaa yksittäisten talouksien ja 
yritysten sijoitusmahdollisuuksia. Me olemme 
kuitenkin tässä lähinnä kiinnostuneita sen vai
kutuksista yleiseen korkotasoon. Silloin on 
tärkeää korostaa, että vaikka valuutansään
nöstely on poissuljettu, se ei tarkoita, etteikö 
riippumattomalla rahapolitiikalla olisi liikku
mavaraa. Valuutansäännöstely ei nimittäin ole 
välttämätön ehto rahapolitiikan autonomial
Ie. Täten palaamme kysymykseen siitä, mikä 
määrää eri rahoitusvaateiden välisen substi
tuoitavuuden. 

Valuuttariski ja korkosidonnaisuus 

Jos valuutan termiinipreemio vastaisi odotet
tua valuuttakurssimuutosta, se seikka, että ka
tetun korkopariteetin ehto on toteutunut, tar-

8 Ks. Vredin (l988a), kpl2 ja (1988b) sekä Henrekson 
(1987), joissa Ruotsin tilannetta käsitellään tarkemmin. 
Samanlaisia analyysejä Suomen ja Norjan tilanteesta on 
lohanssonilla (1986) ja Skjaevelandilla (1987) vastaavasti. 



koittaisi myös, ettei olisi olemassa minkään
laista rahapolitiikan autonomiaa, ainakaan 
edellä annetun määritelmän mukaisesti. Ku
ten aikaisemmin jo huomautettiin, kotimais
ten ja ulkomaisten obligaatioiden täydellisen 
substituoitavuuden edellytyksenä (niin kauan 
kuin valuuttariski on olemassa) on, että mar
ginaalinen sijoittaja on riskineutraali. Jos se, 
joka ottaa position jossakin vaateessa, johon 
liittyy valuuttariski, kuitenkin vaatii riskipree
miota odotetun valuuttakurssimuutoksen kor
vauksen lisäksi, katettu korkopariteetti ei mer
kitse samaa kuin täydellinen korkosidonnai
suus (rahapolitiikan autonomian puuttumi
nen). 

Useimmat empiiriset tutkimukset viittaavat 
siihen, ettei (kattamattomia) eri valuuttamää
räisiä obligaatioita pidetä täydellisinä substi
tuutteina.9 Tämä on yksi osoitus riskipree
mioiden esiintymisestä. Sinänsä se voisi myös 
olla osoitus korkeista valuuttatoimikustan
nuksista, irrationaalista odotuksista ja yleises
tä markkinoiden tehottomuudesta Goka joh
tuu esimerkiksi valuutansäännöstelystä). Se, 
että arbitraasitoiminta pitää yleensä huolen 
siitä, että katettu korkopariteetti on toteutu
nut, puhuu kuitenkin valuuttatoimikustan
nuksia ja markkinoiden tehottomuutta kos
kevia hypoteeseja vastaan. Systemaattisia 
odotusvirheitä koskevaa hypoteesia on vaike
ampi torjua, koska meillä ei ole mitään hy
vää mittaa todellisille odotuksille valuutta
kurssimuutoksista. On myös korostettava si
tä, että näennäisen systemaattiset prognoosi
virheet voitaisiin selittää sillä, että »markki
nat» pitävät voimakasta yhtäkkistä valuutta
kurssimuutosta, esim. devalvaatiota, mahdol
lisena tietyllä todennäköisyydellä - vaikka 
sellaiset tapahtumat ovatkin suhteellisen har
vinaisia. Siinä tapauksessa havaittujen kor
koerojen ei tarvitse olla merkkinä riskipree
miosta tai irrationaalisista odotuksista. (Kir-

9 Ks. esim. Hörngrenin ja Vredinin (1988) katsausta. 
Testejä ruotsalaisten ja norjalaisten tietojen pohjalta ovat 
suorittaneet Hörngren ja Vredin (1988) ja Vikören (1989) 
vastaavasti. Huomattakoon, että ulkomaisen koron re
levantti mitta näissä tapauksissa on ulkomaisten korko
jen painotettu keskiarvo, joissa painot vastaavat täsmäl
leen kunkin maan painoa virallisessa valuuttåkorissa. 
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jallisuudessa tämä ongelma kulkee nimellä 
»peso-ongelma» ). 

On huomattua, että vaikka valuuttakurssi
muutoksia koskevat odotukset aiheuttavatkin 
eroja kotimaisten ja ulkomaisten korkojen vä
lillä, ei se ole merkki rahapolitiikan autono
miasta yllä esitetyn perustelun mukaisesti. Ra
hapoliittisten viranomaisten mahdollisuutta 
vaikuttaa nimelliskorkoihin, inflaatiovauhtiin 
ym. sellaisia odotuksia luomalla pidetään jok
seenkin itsestäänselvänä, eikä se koske kysy
mystä riippumattoman, tarkoituksenmukai
sen politiikan liikkumavarasta. Toisaalta 
mahdollinen riskipreemio luo kiilaa kotimais
ten ja ulkomaisten korkojen välille annettu
jen valuuttakurssiodotusten vallitessa. Vaik
ka markkinat eivät odotakkaan devalvaatio
ta tai revalvaatiota (ts. odotettu valuuttakurs
simuutos on nolla), voi siis itse valuuttakurs
simuutosten riski aiheuttaa korkoeroja. 

Ajatus riskipreemiosta rahapolitiikan auto
nomian takaajana näyttää saaneen jalansijaa 
Ruotsin keskuspankin johdossa, mutta useat 
ekonomistit ovat nostaneet esiin kysymyksen, 
voidaanko kruunun mahdollista riskipreemio
ta manipuloida rahapoliittisessa tarkoitukses
sa. Riskipreemioita voidaan kuitenkin pitää 
mikroteoreettisena selityksenä sille melko mie
livaltaiselle epätäydellisen substituoitavuuden 
oletukselle, joka on tyypillinen perinteisille 
portfolio-valintamalleille. Jälkimmäisten ku
vausten esim. avomarkkinaoperaatioiden vai
kutuksista pitäisi silloin voida olla voimassa, 
myös valuutansäännöstelyn ja muiden mark
kinaepätäydellisyyksien puuttuessa. Tämän li
säksi on olemassa mahdollisuus vaikuttaa ris
kipreemion suuruuteen valuuttakurssipolitiik
kan muotoilulla (ks. esim. Hörngrenin ja 
Viottin (1985) case-tutkimusta). 

Eräänä ongelmana tässä yhteydessä on, et
tä todellisten korkoerojen selittäminen on 
osoittautunut vaikeaksi riskipreemioiden te
oreettisten mallien avulla. Vaikeaksi on myös 
osoittautunut pääomavirtojen ja valuutta
kurssimuutoksin korjattujen korkoerojen (ts. 
riskipreemion eri mittojen) välisen yhteyden 
löytäminen. JO Empiiriset tutkimukset kan-

JO Tämä pätee riippumatta siitä, korjataanko pääoma-
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sainvälisistä korkoeroistaja pääomavirroista 
eivät suinkaan osoita rahapolitiikan autono
mian olevan vähäistä yksittäisissä maissa; 
päinvastoin, useimmat tutkimukset viittaavat 
siihen, että autonomia on hämmästyttävän 
(jopa epätodennäköisen) suurta. Yllämainit
tujen tulkintavaikeuksien vuoksi empiiriset 
tutkimukset eivät kuitenkaan voi tarjota mi
tään tarkkaa korkosidonnaisuuden mittaa. 
Teoreettiset syyt (ja jossain määrin keskus
pankin käytännön kokemukset) ovatkin lähin
nä niitä syitä, jotka antavat meille syyn uskoa, 
että valuuttakurssipolitiikan muotoilu tekee 
kotimaisista ja ulkomaisista rahoitusvaateis
ta epätäydellisiä substituutteja ja että avo
markkinaoperaatiot, salkunhoitajien riski
preemiovaatimusten kautta, voivat vaikuttaa 
kotimaisten obligaatioiden korkoon. 

Optimaalista valuuttakurssipolitiikkaa 

Kysymys riippumattoman rahapolitiikan liik
kumavarasta on tietysti hyvin tärkeä, mutta 
koska korkojen ei-sidonnaisuutta tuskin kan
nattaa pitää vakauttamispolitiikan tavoittee
na, seuraavaksi kysymykseksi nousee, millai
nen raha- ja valuuttakurssipolitiikka on opti
maalista: täysin kiinteä valuuttakurssi ilman 
valuuttariskiä ja täten täydellinen korkosidon
naisuus, vaiko tietty joustavuus valuuttakurs
sipolitiikassa ja autonomia? Tietyin perustein
han voitaisiin väittää, että kiinteät valuutta
kurssit olisivat hyvinvointia edistäviä koska ne 
myötävaikuttavat yleiseen taloudelliseen va
kauteen; siten politiikan pitää pyrkiä vähen
tämään yritysten ja kotitalouksien riskejä ja 
epävarmuutta, ei tuomaan uusia riskejä yrit
täessään »tehostua» virheellisesti suunnatul
la tavalla. Tämä argumentti ei kuitenkaan ota 
huomioon sitä, että epävarmuuden lähteitä on 
talouspolitiikan lisäksi muuallakin. Periaat
teessa pitäisi olla mahdollista vähentää tuo
tannon, kulutuksen jne. heilahtelujen koko
naisriskiä sopivasti laaditulla politiikalla. 

virtalukuja termiinimarkkinoiden volyymimuutosten suh
teen (mikä loogisesti ajatellen on oikea tapa) vai ei (mi
kä on käytännössä tavallisinta). Ks. esim. Hirdman (1987) 
ja Vredin (1988b). 

J oustavaHa valuuttakurssilla voitaisiin siten 
pyrkiä vähentämään BKT:n vaihteluja. 

Valuuttakurssipolitiikan muotoilun merki
tystä voidaan kuvata alustavasti mainitun yk
sinkertaisen oppikirjamallin avulla. Peruste
lu pohjautuu Poolen (1970) vaikutusvaltaiseen 
analyysiin suljetun talouden optimaalisesta ra
hapolitiikasta. 11 

Yksinkertaisessa keynesiläisessä mallimaail
massa on kaksi välitysmekanismia rahapoli
tiikasta reaalitalouden puolelle. Ensinnäkin 
valuuttakurssimuutokset vaikuttavat työllisyy
teen ja tuotantoon »kilpailukyvyn» muutos
ten kautta. Toiseksi tuotantoon voidaan vai
kuttaa korkomuutosten ja niihin liittyvien 
säästämis- ja investointimuutosten kautta. 
Kun nämä kaksi välitysmekanismia ja tietyt 
tilapäiset talouden häiriöt tunnetaan, rahapo
litiikan tulee laatia strategia, jonka avulla odo
tettu BKT:n vaihtelu voidaan minimoida. Jos 
taloutta koettelevat lähinnä rahoitusmarkki
nahäiriöt, saattaisi sopiva strategia olla koron 
ja/tai valuuttakurssin määrääminen kiinteäk
si. Kiinteä valuuttakurssi ja korko katkaise
vat välitysmekanismit kokonaan eivätkä häi
riöt (jotka silloin imeytyvät määrän sopeutu
miseen eli rahan määrän kautta) vaikuta ta
louden reaalipuoleen ollenkaan. Jos taas häi
riöt ilmenevät lähinnä juuri tavaramarkkinoil
la, saattaa olla paikallaan antaa koron ja/tai 
valuuttakurssin sopeutua niin, että niiden vai
kutukset tuotantoon ehkäistään mahdollisim
man hyvin. Jos viranomaisilla on mahdolli
suus reagoida häiriöihin jatkuvasti, se on 
yleensä optimaalista jonkinlaisen »säädellyn 
kellunnan» avulla, jossa esim. rahan määrään 
vaikutetaan valuuttakurssimuutosten suhteen 
(tai päinvastoin). 

Jos optimaalinen rahapolitiikka perustuu 
pitkälle menevään valuuttakurssiohjailuun, 
nousee kysymykseksi, mitä valuuttakurssia 
(-kursseja) tulee ylläpitää. Mikäli kruunu si
dotaan lähemmin D-markkaan, se todennä
köisesti merkitsee suurempaa vaihtelua dolla
rin suhteen. Tässä yhteydessä ei ole mahdol-

11 Monimutkaisempia malleja, jotka ovat ehdotto
mampia mutta tarjoavat samanlaisia loppupäätelmiä, ana
lysoivat Henderson (1984) ja Genberg (1988). 



lisuutta käsitellä »optimaalisten valuutta
alueiden» teoriaa, mutta tämän tieteenhaaran 
pääsanoma näyttää olevan, että »samanlais
ten» maiden (eli sellaisten maiden, jotka ovat 
alttiina samoille häiriöille) tai jo hyvin yhden
tyneiden maiden (tavarakaupan, tuotannon
tekijöiden liikkeiden, jne. suhteen) tulee pitää 
kiinteitä valuuttakursseja. 

Se, onko joustava vai kiinteä valuuttakurssi 
optimaalinen, riippuu mm. palkkojen ja hin
tojen joustavuuden asteesta. 12 Jos työmark
kinoille ei ole tyypillistä hitaasti liikkuvat ni
mellispalkat (jotka sen sijaan ehkä ovat suo
rastaan indeksisidottuja yleiseen hintatasoon), 
heikentyvät joustavuuden perusteet valuutta
kurssipolitiikassa. Meidän tarkoituksiamme 
varten optimaalisen valuuttakurssipolitiikan 
teorian tärkein sanoma on kuitenkin, että se
kä joustava että kiinteä valuuttakurssi voi olla 
sovitettavissa perustavanlaatuisiin vakautta
mispoliittisiin tavoitteisiin - eri olosuhteissa 
mitä tulee talouden rakenteeseen ja niiden 
häiriöiden luonteeseen, joiden kohteeksi se 
joutuu. 

Usko ttavuusongelm a 

Keynesiläisyyttä on arvosteltu voimakkaasti 
1970- ja 1980-luvuilla sekä sen talouden toi
mintatapoja koskevien oletusten johdosta et
tä sen aktiivista vakauttamispolitiikka koske
vien suositusten johdosta. Oletusta, että pal
kat ja hinnat ovat yleensä jäykkiä, on sanot
tu sekä mielivaltaiseksi että virheelliseksi. Va
kauttamispolitiikan kuvaamista yksinkertai
seksi optimointi ongelmaksi, staattisen mallin 
puitteissa, voidaan myös pitää aivan liian lap
sellisena ja harhaanjohtavana. Joka tapauk
sessa oletus valtion rationaalisuudesta on 
aivan liian räikeä vastakohta yksityisen sek
torin käyttäytymisen puutteellisille perusteluil
le. Niinpä viime vuosina on kohdistettu run
saasti huomiota työmarkkinoiden toimintata
van ja talouspolitiikan muotoilun välistä yh
teispeliä koskevaan kysymykseen. 

Eräs suurta huomiota saanut ongelma on 

12 Ks. esim. Flood ja Marion (1982). 
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se, että uskottavuuden puute voi haitata ta
louspoliittisten tavoitteiden saavuttamista. 
Oletetaan esimerkiksi, että valtio on luvannut 
työmarkkinaosapuolille harjoittaa tietynlais
ta rahapolitiikkaa, johon kuuluu tietty valuut
takurssitaso tai inflaatiovauhti. 13 Jos luvatus
ta politiikasta aiheutuu tietty (ei indeksillä sää
delty) palkanlisäys, jonka jälkeen tuotanto ja 
työllisyys eri syistä osoittautuvat toivottua ma
talammaksi, tulee vakauttamispolitiikasta vas
tuussa olevilla olemaan syytä luoda korkeam
pi inflaatio ja matalammat reaalipalkat. Sel
laisen kehityksen riski tullaan kuitenkin otta
maan huomioon palkkaneuvotteluissa, jolloin 
syntyy suuntaus korkeampaan inflaatioon 
(tietyn työttömyyden vallitessa). 

Juuri kysymys siitä, kuinka inflaationvas
taisen politiikan uskottavuutta voidaan lisä
tä, on vakauttamispoliittisten »normien» tar
peesta käydyn keskustelun taustalla (ks. esim. 
Söderström ym. 1985). Ihannetapauksessa ta
louspolitiikasta vastuussa olevat voivat sitoa 
kätensä perustuslain mukaisten uudistusten 
kautta, mutta juuri sellaisten sitoutumisten 
epätodennäköisyys on aiheuttanut koko us
kottavuusongelmaa käsittelevän keskustelun. 
Toinen, realistisempi ratkaisu on, että tietyl
le politiikalle luodaan uskottavuutta sillä, et
tä viranomaiset osoittavat tahtonsa ja luovat 
jotakin mainetta tietyn ajan. Muita keskuste
luissa esiintulleita vaihtoehtoja on, että kes
kuspankille valitaan riippumaton (ja konser
vatiivinen!) pääjohtaja ja erilaisin uudistuk
sin vähennetään viranomaisten vaikuttimia 
inflatorisen talouspolitiikan harjoittamiseen, 
esim. yleisellä työehtosopimusten indeksisi
donnaisuudella, yms. 

Periaatteessa pitäisi siis olla mahdollista rat
kaista uskottavuusongelma talouspoliittisia 
pelisääntöjä muuttamalla. Keskuspankin oh
je, ettei valtio lainaa ulkomaille, tuleekin näh
dä juuri tätä taustaa vasten. Myös valuutan
säännöstelyn purkamista on perusteltu uskot
tavuusargumentin avulla. Näiden uudistusten 
ja talouspolitiikan uskottavuuden välisen tar-

13 Huomattakoon, että tietty inflaatiotavoite voi edis
tää kotimaisen valuutan arvonlaskua tai -nousua, jos ym
päröivän maailman inflaatio poikkeaa kotimaisesta ta
voitteesta. 
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kan yhteyden voidaan kuitenkin sanoa olevan 
hämärän peitossa. 

On myös väitetty, että Ruotsin pitäisi päät
tää valuuttakurssinsa EMS:in puitteissa lisä
täkseen rahapolitiikkansa uskottavuutta. 14 

Tärkeä ero perinteisen kiinteää valuuttakurs
sia puoltavan argumentin ja uskottavuusargu
mentin välillä on, että edellinen puoltaa täy
sin kiinteitä valuuttakursseja, kun taas jälkim
mäinen kannattaa kansainvälistä valuutta
kurssiyhteistyötä. EMS-jäsenyydessä ei siis 
olisikaan tärkeää kruunun kurssin vakautta
minen - se ei todennäköisesti tapahtuisi suh
teessa dollariin ja muihin EMS:in ulkopuolella 
oleviin valuuttoihin - vaan se, että viran
omaiset sitoutuvat tiettyyn politiikkaan taval
la, joka ei muutoin olisi mahdollinen. Jos 
Ruotsin valtiovarainministeri ei voi sitoa 
omia, tai keskuspankin pääjohtajan, käsiä, 
hän voisi siis ainakin liittoutua eurooppalais
ten kolleegoidensa kanssa. On huomattu, et
tä pelkästään muuttamalla Ruotsin valuutta
korin koostumusta niin, että sen painot ovat 
samat kuin EMS:issä, ei voida odottaa uskot
tavuuden vahvistuvan. Uskottavuusargumen
tin puolestapuhujien mukaan se edellyttää 
kansainvälisen yhteistyön mukanaan tuomaa 
lisääntynyttä sitoutumista. 

On kuitenkin korostettava sitä, ettei jonkin 
inflaatiopolitiikan uskottavuudella, kuten ei 
»rahapolitiikan autonomiallakaan», ole mi
tään itseisarvoa. Kysymys on jälleen siitä, mi
kä on tunnusomaista optimaaliselle politiikal
le. Argumentit tiukan hintojen vakauttamis
normin tai valuuttakurssinormin puolesta täs
sä asiassa eivät todellakaan saa jakamatonta 
tukea teoreettisessa uskottavuusongelmaa kä
sittelevässä kirjallisuudessa. Rogojj (1985a; 
1985b) on esimerkiksi viitannut siihen, että va
kauttamispoliittinen peruste vastata odotta
mattomiin häiriöihin joustavalla rahapolitii
kalla säilyy ja että kansainvälistä valuutta
kurssiyhteistyötäkin vaivaavat uskottavuuson
gelmat. Uskottavuutta käsittelevä kirjallisuus 
on tuonut rahapolitiikan muotoilemista käsit
televään keskusteluun vielä yhden ulottuvuu-

14 Svensson (1989) esittelee ja käsittelee tätä årgument
tia. 

den, tai rajoituksen - ainoastaan uskottaviin 
menettelyvaihtoehtoihin on syytä kiinnittää 
huomiota. Edellyttäen, että viranomaiset kiin
nittävät jonkin verran huomiota BKT:n va
kauttamiseen, ei hintojen vakauttamisnormia 
tai kiinteää valuuttakurssia kuitenkaan pitäi
si tehdä uskottavaksi hintaan mihin hyvänsä. 

Pitäisikö Ruotsin liittyä EMS:iin? 

EMS:iä ei voida pitää täysin kiinteiden valuut
takurssien järjestelmänä keskus kurssien muu
tosmenettelyn vuoksi (nk. »realignments»). 
Käytännön kokemukset ovat kuitenkin osoit
taneet, että EMS-maat ovat valuuttayhteis
työn kautta saaneet tukea inflaationvastaiselle 
politiikalleen (ks. Svensson 1989). Kysymys on 
kuitenkin siitä, tarjoaako EMS parhaan mah
dollisen autonomian ja joustavuuden Golla 
tässä tarkoitetaan mahdollisuutta puuttua ak
tiivisesti erilaisiin häiriöihin) ja uskottavuuden 
Goka tässä tarkoittaa mahdollisimman mata
laa inflaatiota tietyn BKT -tavoitteen vallites
sa) yhdistelmän. Jos Ruotsia kohtaavat samat 
häiriöt kuin EMS-maita ja jos ruotsalainen ta
voitejunktio (inflaation ja BKT:n suhteen) on 
sama kuin EMS-maissa, nämä seikat toden
näköisesti puoltavat EMS:iin liittymistä. Täs
sä yhteydessä on tärkeää huomauttaa, että 
EMS (ainakin tähän asti) on ollut paljolti D
markkajärjestelmä, jossa Länsi-Saksan raha
politiikalla on ratkaiseva vaikutus muihin 
EMS-maihin, mutta päinvastaista vaikutusta 
tuskin on ollut. Jos Ruotsi hakisi EY:n jäse
nyyttä ja saisi sen, EMS-jäsenyyttä puoltava 
argumentti saisi siitä lisätukea. Ruotsin ja 
EMS-maiden väliset mahdolliset erot häiriöi
den ja tavoitteiden suhteen todennäköisesti 
pienenisivät tämän yhdentymistä edistävän -as
keleen vuoksi. Samasta syystä Iso-Britannian, 
ja ennen kaikkea Norjan tai Suomen, liitty
minen EMS:iin antaisi hyvän syyn myös Ruot
sin liittymiselle. 

EMS-jäsenyyden puolestapuhujat kiinnittä
vät luultavasti paljon huomiota inflaatiota
voitteeseen ja/tai luottavat vähän viranomais
ten mahdollisuuksiin hyödyntää mahdollista 
autonomiaa mielekkäällä tavalla. Jos kuiten-



kin katsotaan, että BKT:n Ga työllisyyden) va
kauttamistavoitteeseen tulee myös kiinnittää 
huomiota - ja samalla luotetaan edes jonkin 
verran viranomaisten kykyyn laatia tarkoituk
senmukainen politiikka - jää vielä jäljelle 
perinteinen rahapolitiikan joustavuutta ja 
toimintavapautta puoltava argumentti. Poli
tiikkakeskeinen normikeskustelu ei siis eroa 
olennaisesti yleisestä talouspoliittisesta kes
kustelusta keynesiläisten ja esim. monetaris
tien välillä, vaikka argumentit ovatkin tulleet 
kehittyneemmiksi teoreettisten saavutusten 
vuoksiY 

Yhteenvetona voidaan todeta, että maail
manlaajuinen rahoitusmarkkinoiden liberali
sointi ja kansainvälistyminen ovat vähentäneet 
rahapoliittisten viranomaisten (riippumatto
mia) toimintaparametreja. Valuutansäännös
telyn purkaminen tuskin kuitenkaan vaikut
taa rahapolitiikan autonomiaan suuresti, kos
ka säännöstely on viime aikoina ollut jokseen
kin tehotonta. (Jos se olisi ollut tehokasta, ei 
sitä varmaankaan olisi purettu). Autonomiaa 
luodaan nykyään etupäässä valuuttakurssipo
litiikan muotoilun kautta. Siten EMS-jäsenyys 
merkitsisi autonomian vähenemistä. Tätä 
»kustannusta» vasten meidän tulee nähdä 
odotettavissa oleva »hyöty» alhaisemman inf
laation muodossa. 

Uskottavuuskirjallisuudessa on esitetty 
uusia kansainvälistä valuuttakurssiyhteistyö
tä puoltavia argumentteja, mutta tämä ei asi
allisesti ottaen merkitse sitä, että vaakakuppi 
olisi kallistunut autonomia-argumenttia vas
taan. EMS:in kannatus vaikuttaa kuitenkin 
voimistuneen viime vuosina julkisessa keskus
telussa Ruotsissa, samoin kuin Norjassakin. 
Tämä on luultavasti osoitus yleisestä EY -huu
masta pikemminkin kuin uusista teorioista ja 
kokemuksista raha- ja valuuttakurssipolitii
kan alalla. 

Lähemmässä tarkastelussa vaikuttaa siltä, 
että EMS-jäsenyyttä puoltavat ja vastustavat 
argumentit ovat pitkälti samoja kuin EY-jä-

15 Voi olla paikallaan muistuttaa, että Friedman 
(1953) oli Ua on?) joustavien valuuttakurssien innokas 
kannattaja, kansainvälisen valuuttaunionin vastustaja ja 
piti hillittyihin devalvaatioihin perustuvaa politiikkaa huo
noimpana mahdollisena ratkaisuna. 
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senyyttä puoltavat ja vastustavat argumentit. 
Poliittisen toimintavapauden kaventumista, 
etenkin lyhyellä tähtäimellä, tulee punnita 
kansainvälisellä yhteistyöllä saavutettuja etuja 
(pidemmällä tähtäimellä) vastaan. Periaattees
sa jokin maa voi olla EMS:in jäsen olematta 
EY-jäsen, ja päinvastoin, mutta argumentit 
jäsenyyden puolesta ja vastaan ovat saman
laisia kummassakin tapauksessa. EY -kysy
mykseen kuuluu luonnollisesti muitakin on
gelmia kuin mitä on käsitelty tässä artikkelis
sa, jossa asiaa on tarkasteltu vakauttamispo
litiikan näkökulmasta, ja se lienee »suurem
pi» kysymys kuin EMS. Käsitykseni onkin, et
tä olisi ennenaikaista päättää EMS-jäsenyy
destä ennen kuin on päätetty EY-kysymyksen 
strategiasta. 
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