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Rahapolitiikka Euroopan rahaliitossa* 

SEPPO HONKAPOHJA 

professori 

Helsingin yliopisto, kansantaloustieteen laitos 

1 Johdanto 

Vaikka talous- ja rahaliiton eli EMU:n perusta
misella on alusta pitäen tavoiteltu sisämarkki
nahankkeen tukemista, on myös EMU:n toteut
tamalla rahapolitiikalla keskeinen merkitys 
EMU-maiden tulevassa taloudellisessa kehityk
sessä. Rahaliiton yleisenä pyrkimyksenä on 
hintojen vakauden, nimenomaan alhaisen in
flaation aikaansaaminen ja valuuttakurssi vaih
teluiden, mitä kautta sen arvioidaan tukevan 
EU:n sisämarkkinaohjelmaa ja suotuisaa talou
dellista kehitystä. 1 

Hintavakauden tavoitteesta on perusteltavis
sa tarve rahapolitiikan instituutioiden (poliitti
selle) riippumattomuudelle. Tällä riippumatto-

* Tämä on hieman lyhennetty ja korjattu versio val
tioneuvoston kanslian asettaman EMU-työryhmän 
väliraportista (Valtioneuvoston kanslian julkaisuja 
1997/9). 

1 Mm. kuuluisa "One Market, One Money" -raportti 
(European Economy 1990) perustelee rahaliittoa täl
lä tavoin. 
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muudella pyritään estämään mahdollisuudet 
käyttää rahapolitiikkaa kansantaloudellisesti 
kyseenalaisiin tavoitteisiin, joista yhden esi
merkin tarjoaisi valtion budjettialijäämien ra
hoittaminen. Nykyään katsotaan, että rahapoli
tiikan alistaminen lyhytjännitteisille politiikan 
paineille ja sitä kautta syntyvä rahapoliittisen 
uskottavuuden puuttuminen aiheuttaa merkittä
viä kansantaloudellisia kustannuksia.2 Rahavi
ranomaisten poliittinen riippumattomuus näh
dään oleelliseksi osaksi tämän uskottavuuden 
rakentamista. 

Harjoitetun rahapolitiikan toimintatapa on 
myös oleellinen taloudellisen kehityksen kan
nalta. Hintavakauden ohella rahapolitiikalla 
pyritään käytännössä jossain määrin vakautta
maan reaalitaloudellista kehitystä ja kilpailuky-

2 Ks. esim. Cukierman (1992, 1996) katsauksina tä
hän näkemykseen. Empiirisestä evidenssistä ks. 
myös Alesina & Summers (1993). 



kyä avoimissa talouksissa. 1 Kansantalouksissa 
esiintyvien palkka- ja hintajäykkyyksien vuok
si tämä on jossain määrin mahdollista, joskin 
makroteoriassa tämän merkityksestä esiintyy 
kaiken aikaa keskustelua ja erilaisia näkemyk
siä. Mahdollinen rahapoliittinen aktivismi on
kin eri maissa pyritty toteuttamaan siten, ettei 
hintavakauden tavoitetta vaaranneta. Tämä on 
toteutettu tavoitteiden aikajänteiden kautta. Ra
ha- ja valuuttapolitiikalla saatetaan esimerkiksi 
pyrkiä stabiloimaan lyhyen aikavälin heilahte
luja, kun taas hintavakautta tarkastellaan keski
pitkällä aikavälillä. 

Tässä artikkelissa esitellään ja tarkastellaan 
tämänhetkistä keskustelua ja tietämystä 
EMU:ssa harjoitettavan rahapolitiikan periaat
teista ja toimintatavoista. Jaksossa 2 hahmotte
len EMU:n rahapoliittisen päätöksenteon insti
tuutiot. Rahapolitiikan toimintaympäristöä kos
kevia kysymyksiä käsitellään jaksossa 3. Raha
politiikan toimintatapaa koskevat ratkaisut ovat 
esillä jaksossa 4. Jakson 5 aiheena on puoles
taan EMU ja valuuttajärjestelmä, joka on yksi 
rahapolitiikan keskeisistä kytkennöistä. 

Rahaliiton toteutumisesta ei ole täyttä var
muutta tällä hetkellä, joskin sen käynnistymi
nen Maastrichtin sopimuksen mukaisesti näyt
tää melko todennäköiseltä. Suunnitelman kol
mannen vaiheen alkuun on tällä hetkellä aikaa 
vain puolitoista vuotta. Vaikka lopullista pää
töstä ei ole tehty, on rahaliittoa koskeva suun
nittelu ja valmistelu jo varsin yksityiskohtasta. 
Toisaalta monet kolmatta vaihetta koskevat 
merkittävät päätökset ovat vielä avoinna - aina 
jäsenten valinnasta alkaen. Monet toimintaperi
aatteet ratkeavat lopullisesti vasta sen käynnis-

1 Saksan rahapolitiikan toimintatapaa ja rahan mää
rätavoitteen toimivuutta suhteessa muihin päämää
riin on pohdittu mm. tutkimuksissa Kole L.S. & 
Meade E.E. (1995) ja von Hagen (1989). 
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tyessä tai korkeintaan juuri ennen sen alkua. 
On myös otaksuttavissa, että rahaliiton toimin
taa koskevia ratkaisuja tullaan vielä moneen 
kertaan muuttamaan sen käynnistymisen jäl
keenkin. Näin laaja hanke ei voi perustua pel
källe etukäteissuunnittelulle, vaan järjestelmää 
tullaan kehittämään kokemuksien perusteella. 
Tästä syystä katsaukseni on väistämättä osin 
spekulatiivinen. Toivon kuitenkin siitä olevan 
hyötyä suomalaiselle EMU -keskustelulle. 

2 Rahapoliittinen päätöksenteko 

Euroopan rahaliiton syntyessä rahapolitiikan 
harjoittaminen siirtyy kansallisilta keskuspan
keilta Euroopan keskuspankkien järjestelmälle 
EKPJ:lle, joka koostuu Euroopan keskuspan
kista EKP:sta ja rahaliitossa mukana olevista 
kansallisista keskuspankeista. EKP:lla tulee 
olemaan oma johtokunta, johon kuuluu pääjoh
taja, varapääjohtaja sekä neljä muuta jäsentä. 
Rahapoliittinen päätöksenteko tapahtuu euro
alueeseen osallistuvien kansallisten keskus
pankkien edustajien ja EKP:n johtokunnan 
muodostamassa EKP:n neuvostossa. Kaikkien 
EU-maiden keskuspankkien johtajat osallistu
vat puolestaan EKP:n yleisneuvostoon. 

EKP on toiminnassaan (poliittisesti) riippu
maton ja myös mukana olevilta kansallisilta 
keskuspankeilta edellytetään vastaavaa riippu
mattomuutta, erityisesti kansallisista poliittisis
ta elimistä. EKP:n neuvosto päättää rahapolitii
kasta kaikilta osin aina sen yleisiinjoista kes
kuspankkikorkojen määrittämiseen. Päätöksen
teko perustuu yksi ääni, yksi edustaja menette
lyyn. Johtokunnan tehtävänä on toteuttaa raha
poliittiset päätökset käytännössä ja johtokunta 
tulee ohjeistamaan kansallisia keskuspankkeja 
tässä toiminnassa. 

Arvioitaessa EKP:n tulevaa rahapolitiikkaa 
on syytä tehdä perinteinen kolmijako rahapoli-
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tiikan tavoitteiden, toimintastrategian ja väli
neiden kesken. 

Maastrichtin sopimus asettaa EKPJ:n raha
politiikan yleiseksi tavoitteeksi hintojen vakau
den (artikla 105, kohta 1). Tätä käsitettä ei so
pimuksessa kuitenkaan määritellä tarkemmin, 
mikä voi tuntua yllättävältä. On kuitenkin to
dettava, että lähes kaikissa maissa rahapolitii
kan yleistavoite on vastaavalla tavalla väljästi 
esitetty. Huomionarvoinen piirre on lisäksi se, 
että EKPJ:lle ei ole annettu "lender of last re
sort" -tehtävää. 1 Verrattaessa EKP:n ja nykyis
ten kansallisten keskuspankkien säännöksiä 
huomataan, että monien eri maiden lainsäädän
nössä keskuspankeille on määritelty hintava
kautta yleisemmät tavoitteet, kuten rahan arvon 
ja finanssijärjestelmän vakaus (ks. esim. von 
Hagen, 1996). 

Rahapolitiikan strategia koostuu joukosta ly
hyen ja keskipitkän aikaväIln menettelytapoja 
ja sen määrittely edellyttää tavoitteen täsmentä
mistä. Maastrichtin sopimuksen mukaan 
EKP:n neuvostolle on annettu tehtäväksi mää
rittää rahapolitiikan strategia (EKP:n perus
sääntö, artikla 12). Tämän takia lopulliset pää
tökset asiassa voidaan tehdä vasta kun EKP on 
perustettu. Tämä taas edellyttää, että tiedetään 
rahaliiton tulevat jäsenet ja siksi päätös strate
giasta voidaan tehdä aikaisintaan syksyllä 
1998. EKP:n edeltäjässä, rahaliittoa valmistele
vassa Euroopan rahainstituutissa EMI:ssa on 
kuitenkin valmisteltu EKP:n strategian vaihto
ehtoja melko yksityiskohtaisesti (ks. EMI:n ra
portit 1997a, b). Tällä hetkellä strategiaa kos
keva keskustelu on paljolti keskittynyt kahden 
päävaihtoehdon, suoran inflaatiotavoitteen ja 
rahan määrää perustuvan välitavoitteen vertai
luun. 

1 Tällä tarkoitetaan rahajärjestelmän yleistä vakautta 
ja tukea tarvittaessa. 
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Rahapolitiikan instrumenteista ei yleisellä 
säädöstasolla ole kovin paljoa todettu ja kysy
mys onkin lähinnä ns. rahapolitiikan mikrora
kenteesta eli avomarkkina- ym. operaatioita 
EKP ja sen jäsenmaiden keskuspankit tulevat 
käyttämään. Erilaiset mikrorakenteet eivät 
yleensä rajoita olennaisesti rahapolitiikan in
flaatiotavoitteen tai rahan määrätavoitteen saa
vuttamista. Maastrichtin sopimuksen mukaan 
EKPJ:n tulee tOImmnassaan kunnioittaa 
"avointa markkinataloutta ja vapaata kilpailua" 
(artikla 105, kohta 1 ja EKP:n perussääntö, ar
tikla 2), mikä voidaan tulkita esteeksi mm. 
joissakin maissa esiintyvälIe pankkien suorien 
luottokiintiöiden tai korkosäännöstelyn käytöl
le. 

EKPJ:llä tulee olemaan myös eräitä muita 
tehtäviä rahapolitiikan ohella. Sen täytyy edis
tää maksujärjestelmän kitkatonta toimintaa (ar
tikla 105, kohta 2 ja EKP:n perussääntö, artikla 
3). EMU:ssa on tarkoitus ottaa käyttöön uusi 
rahaliittotasoinen maksujen selvitysjärjestelmä 
TARGET.2 Suhteet rahaliiton ulkopuolisiin 
maihin ja siten valuuttajärjestelmä ovat myös 
keskeisiä EMU:n toiminnassa, ja mm. valuutta
kurssijärjestelmiin liittyviä kysymyksiä on kai
ken aikaa valmisteltu eteenpäin; Euron suhteis
ta EU:n ulkoisiin valuuttoihin päättää kuitenkin 
EU:n ministerineuvosto (artikla 109). Näiden 
päätösten tulee kuitenkin olla sopusoinnussa 
hintavakauden tavoitteen kanssa ja EKPJ:lla tu
lee huolehtimaan valuuttaoperaatioista (artikla 
105, kohta 2) ja sitä tullaan konsultoimaan va
luuttakursseja koskevissa päätöksissä (artikla 
109, kohta 1). 

2 Ks. EMI (1997a) sen yksityiskohdista. 



3. EKP:n rahapoliittinen toimintaym
päristö 

3.1 Jäsenmaiden heterogeenisuus 

Erityisesti rahaliiton käynnistymisvaiheessa ja 
alkutaipaleella EKPJ:n toimintaympäristö tulee 
asettamaan melkoisia vaikeuksia vakaan raha
poliittisen toimintatavan saavuttamiselle. Eu
roopan Unionin maat ovat taloudellisilta raken
teiltaan melko heterogeenisia, mitä seikkaa on 
paljon korostettu nk. optimaalisen valuutta-alu
een tutkimuksessa (ks. esim. Frenkel & Rose 
1996 ja Melitz 1996). Sama koskee myös raha
liiton todennäköisiä jäsenmaita, vaikka varsin
kin suppean rahaliiton tapauksessa maat olisi
vat selvästi homogeenisempia kuin EU koko
naisuutena. 

EU:ta optimaalisena valuutta-alueena arvioi
va kirjallisuus on korostanut eri maiden aika 
ajoin kohtaamia epäsymmetrisiä häiriöitä. 
EKP:n rahapolitiikalla niihin ei pystytä reagoi
maan. Kuitenkin eri maiden heterogeenisuus 
on olennainen seikka myös symmetrisissä häi
riöissä, sillä heterogeenisuuden takia häiriöt ja 
rahapolitiikka tulevat välittymään eri maissa eri 
tavoin. Mm. joissakin maissa lyhyet ja toisissa 
maissa pitkät korot ovat talouden toiminnassa 
keskeisiä, koska yleisön luotot saattavat maas
ta riippuen pääosaltaan olla joko vaihtuva- tai 
kiinteäkorkoisia. Tällöin rahapolitiikkaa muu
tettaessa rahaliittotasoinen korkoreaktio ei tule 
kohtelemaan symmetrisesti jäsenmaiden 
kansantalouksia. 1 Ajan myötä rahaliiton jäsen
maissa tapahtunee samankaltaistumista, mutta 
joitakin ongelmia tässä suhteessa saattaa esiin
tyä myös pidemmällä aikavälillä. 

1 Käytännön rahapoliittisen aktivismin perusteet 
ovat paljolti avoin kysymys. Tuleeko esim. EKP 
reagoimaan isojen maiden kohtaamiin shokkeihin? 
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Myös eri EU-maiden rahoitusjärjestelmät 
poikkeavat toisistaan melkoisesti. Tämä tulee 
vaikuttamaan jossain määrin sekä rahapolitii
kan välittymiseen että tarvittaviin finanssijär
jestelmän rakennemuutoksiin. Nimenomaan al
kuvaiheessa finanssijärjestelmien eroavuudet 
merkitsevät epävarmuustekijöitä rahaliiton toi
mivuudelle ja joidenkin maiden osalta suuria
kin finanssijärjestelmän muutostarpeita.2 

3.2. Finanssi- ja rahapolitiikan kytkennät 

Eräs rahajärjestelmän peruskysymyksistä on 
sen suhde finanssipolitiikkaan. EMU:ssa fi
nanssipolitiikka tulee suunnitelmien mukaan 
pysymään pitkälti kansallisen tason järjestel
mänä, ja EU:n oma budjetti tulee pysymään lä
hivuosina sangen pienenä. Maastrichtin sopi
muksessa on alunpitäen lähdetty siitä, että EKP 
ja EKPJ:n kansalliset keskuspankit tulevat ole
maan poliittisesti riippumattomia. Tämä vähen
tää osaltaan mahdollisuuksia käyttää keskus
pankkia valtiontalouden rahoittamispyrkimyk
sissä. Samaan tähtäävät myös Maastrichtin so
pimuksen liiallisia alijäämiä koskevat kriteerit, 
"no-bail-out" -klausuuli sekä viime vuoden lo
pussa periaatteiltaan päätetty nk. vakaus- ja 
kasvusopimus. 

Voidaan kuitenkin aprikoida, riittävätkö nä
mä luonteeltaan oikeudelliset järjestelmät pitä
mään EKPJ:n erillään kansallisten valtiontalo
uksien ongelmista ja poliittisista paineista. On 
näet huomattava, että EKP:lle on sälytetty vas
tuu myötävaikuttaa rahoitusjärjestelmän vakau
teen. Tätä kautta saattaa äärimmäisissä olosuh
teissa syntyä paineita, ainakin mikäli joku iso 
rahaliiton jäsenmaa ajautuu vakaviin ongel-

2 Yksityiskohdista ks. von Hagen (1996). 
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miin valtiontaloudessaan. Tällainen tilanne voi 
syntyä, jos rahoitusmarkkinat eivät pysty riittä
västi ennakoimaan tilannetta korkojen nousun 
muodossa. Silloin valtion velkaantuminen voisi 
jatkua ilman korkojen noususta syntyviä lisä
kustannuksia. Tämän mahdollisuuden todennä
köisyyttä on hyvin vaikea arvioida etukäteen. 
Rahoitusmarkkinoiden osalta USA:ssa on ha
vaittu, että eri osavaltioiden velkapapereiden 
korkoerot ovat melko suuria (ks. MeKinnon 
1996). Tämä antaa jonkin verran tukea oletta
mukselle rahoitusmarkkinoiden suhteellisen 
hyvästä arviointikyvystä, mutta kovin suurta 
varmuutta asiasta ei voi olla. 

On myös esitetty, että asetetut fiskaaliset ra
joitusjärjestelmät saattavat luoda poliittisia pai
neita velanottoon EU:n tasolla (ks. Eichen
green & von Hagen 1995). Tämä voi äärimmil
lään tuottaa ongelmia koko finanssijärjestel
mälle ja paineita EKP:lle ryhtyä "pelastustoi
miin" . Tämä mahdollisuus riippuu eri maiden 
julkisen sektorin käyttäytymisestä, EU-tason 
poliittisista päätöksistä ja myös eri kansantalo
uksien kehityksestä. Mikäli rahaliiton jäsen
maiden finanssipolitiikka on budjettikuriltaan 
hyvää eikä suuria häiriöitä kansantalouksien 
kehityksessä esiinny, ei tällaisiin äärimmäisti
lanteisiin jouduta. Tämän ongelman todennä
köisyys riippuu myös siitä, miten EU:n tasolla 
talouspoliittisesti reagoidaan esimerkiksi jon
kun ison jäsenmaan taloudellisiin vaikeuksiin. 
Mikäli tällaisissa mahdollisissa tilanteissa voi
daan tulkita fiskaalisia kriteerejä niiden tarkoi
tuksen, ei kirj aimen mukaan, vähenevät paineet 
unionitason rahapoliittiselle akkommodaatiolle. 

3.3 Käynnistymis- ja siirtymävaihe 

Edellä pohditut rahapolitiikan toimintaympäris
töä koskevat ongelmat ovat olemassa ainakin 
muutamia vuosia, mutta ajan myötä rahaliiton 
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toiminnan jatkuessa eri maiden rahoitusjärjes
telmien sopeutumiset vähentävät joidenkin emo 
ongelmien merkitystä. 

Valmistelu- ja käynnistysvaiheessa on lisäk
si odotettavissa erityisiä ongelmia, koska raha
liiton syntyminen on hyvin suuri muutos Eu
roopan finanssijärjestelmälle. On mahdollista, 
että rahaliittoa koskevia ratkaisuja tehtäessä ja 
alkuvaiheessa rahoitusmarkkinoilla esiintyy 
hermostuneisuutta ja erilaisia suuriakin heilah
teluja. Myös spekulaatiohyökkäykset rahaliiton 
maita ja erityisesti sen ulkopuolisia maita koh
taan ovat mahdollisia. Niiden todennäköisyyttä 
ja laajuutta on vaikea arvioida etukäteen. Eri
tyisesti budjetti- ja/tai inflaatiomaineeltaan 
heikkojen maiden kohdalla tällaiset spekulaa
tiohyökkäysten riski on olemassa. Tätä vielä 
ruokkivat suhteellisen korkeat reaalikorot, jot
ka aiheuttavat erityisiä vaikeuksia maineeltaan 
heikoille maille pyrkimyksissä matalaan inflaa
tion ja budjettitavoitteisiin. 

Konversiokursseista, joilla kansalliset valuu
tat liitetään euroon, päättämisen on katsottu ai
heuttavan erityisiä paineita rahoitusmarkkinoil
le vuoden vaihteen 1998-1999 lähestyessä. 1 

Rahaliiton jäsenistä päätetään ilmeisesti ke
väällä 1998 ja tämä aikataulu implikoi kaksi 
epävarmuuden lähdettä. Yksi niistä on reaalis
ten häiriöiden mahdollisuus nykyisen ERM:n 
loppuvaiheessa. Tällaisessa tilanteessa kiinni te
tyt kurssit eivät enää vastaisi tasapainoa. Toi
~ ... ~ mahdollisen epävarmuuden lähde on ns. 
loppupeliongelma, jonka taustalla on houkutus 
devalvoida viimeisen kerran sen jälkeen kun 
osallistujat on valittu. Silloin kolmas vaihe voi
si alkaa ao. maalle edullisin konversiokurssein. 
Markkinat saattavat ennakoida tätä houkutusta, 

1 Ks. esim. CEPR (1997) ja De Grauwe (1996c). 



mikä saattaa synnyttää spekulaatiota. 
Oman vaikutuksensa tähän epävarmuuteen 

tuo rahaliittoon osallistuvien maiden valinta
prosessi. Maastrichtin sopimuksen mukaan 
EMU-maiden valinta tapahtuu määräenemmis
töpäätöksen kautta EU:n ministerineuvostossa 
käytettyjen äänimäärien perusteella. Oheinen 
taulukko kuvaa äänien jakautumista. 

Taulukko 1 Äänien jakauma EU:n ministerineu

vostossa 

Saksa 10 Portugali 5 

Ranska 10 Itävalta 4 

Italia 10 Ruotsi 4 

Iso-Britannia 10 Tanska 3 

Espanja 8 Suomi 3 

Belgia 5 Irlanti 3 

Kreikka 5 Luxemburg 2 

Hollanti 5 

Määräenemmistöön tarvitaan 62 kaikkiaan 
87 äänestä. Vastaavasti valinnan estävään vä
hemmistöön tarvitaan 26 ääntä. On melko sel
vää, että valintaprosessissa saattaa syntyä joita
kin koalitioita, jotka pyrkivät vaikuttamaan toi
saalta jäsentensä mukaanpääsyyn ja toisaalta 
tarvittaessa estämään "hankalaksi heittäytyvi
en" maiden valintaa. Lisäksi EKP:n johtokunta 
ja konversiokurssit päätetään suunnitelmien 
mukaan 1.1.1999, jolloin yksikin mukaan tule
va maa voi pyrkiä sabotoimiaan koko systee
miä. Kaiken kaikkiaan valintaprosessi tulee il
meisesti olemaan sangen mutkikas ja sisältä
mään melkoista kaupankäyntiä. Asetelmasta 
ovat jotkut tutkijat koettaneet järkeillä rahaliit
toon osallistuvien maiden lukumäärää. Mm. 
Paul De Grauwen (1996a) arvio on, että raha
liitosta tulee suhteellisen laaja. 

Kolmannessa vaiheessa euro ja kansallinen 
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raha ovat rinnakkain käytössä kussakin rahalii
ton jäsenmaassa. Kyseiset rahat ovat toisilleen 
täydellisiä substituutteja konversiokurssien 
mukaisesti. Silloin esimerkiksi euron ja markan 
taloudellinen ja oikeudellinen suhde on sama 
kuin nyt markan ja pennin. Suunnitelmien mu
kaan siirtymävaihe tulee teknisistä syistä kestä
mään kolme vuotta. Tällä hetkellä on vaikea 
arvioida, kuinka nopeasti eri taloudenpitäjät tu
levat tosiasiassa siirtymään kansallisesta rahas
ta euroon. Ilmeisesti suuret ja ulkomaankaup
paa käyvät yritykset siirtyvät hyvinkin nopeasti 
käyttämään euroa laskennassaan, kun taas 
pienyrityksille ja kotitalouksille siirtymävaihe 
on pidempi jo sen vuoksi ettei euromääräisiä 
seteleitä ja kölikkoja ole saatavilla. 

4 Rahapoliittisia kysymyksiä 

4.1 Hintatason vakauden käsite 

Rahaliiton tulevan toimivuuden kannalta kes
keinen kysymys on rahapolitiikan strategia. 
Päätöstä hintatason vakauden tavoitteen opera
tionalisoinnista ei voida tehdä ennenkuin 
EKP:n toiminta on käynnistynyt (EMI 
1997a,b). 

Hintavakauden määrittelyssä on tehtävä 
erottelu hintatasotavoitteen ja inflaatiovauhtia 
koskevan tavoitteen kesken. 1 Hintatasoa koske
vaa tavoitetta on pidettävä ankarampana kuin 
matalan inflaation tavoitetta, koska hintatasota
voitetta käytettäessä kertaluonteiset hintamuu
tokset johtavat vastaisuudessa korjausreakti
oon. Tavoitteen, toteuttaminen edellyttää, että 
reaktio tulee tehdä hintatason muutoksen läh
teestä tai pysyvyydestä riippumatta. Näin esi-

1 Vrt. esim. Fischer (1995) käsitteiden eroista. 
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merkiksi öljyn hinnan kohoaminen maailman
markkinoilla johtaisi automaattisesti rahapoliit
tiseen vastareaktioon, vaikka häiriön lähde olisi 
tässä tapauksessa täysin ulkopuolinen. Tämän
tyyppiset reaktiot johtaisivat ilmeisesti suhteel
lisen suuriin hintojen ja kokonaistuotannon 
vaihteluihin lyhyellä ja keskipitkällä aikavälil
lä, mikä olisi todennäköisesti myös poliittisesti 
kiistanalaista. Näitä vaihteluita voidaan periaat
teessa vähentää, mikäli hintatasotavoitteen ai
kajänne asetetaan sangen pitkäksi. 

Mikäli hintavakauden käsite määritellään in
flaatiovauhdin kautta, on rahaviranomaisilla 
jonkin verran vapaammat kädet kuin hintataso
tavoitetta käytettäessä. Inflaatio tarkoittaa pi
temmän aikavälin hintojen nousua, jolloin ker
taluonteiset hintamuutokset voidaan "päästää 
läpi". Esimerkiksi edellä mainittu öljyn hinnan 
kohoaminen voitaisiin inflaatiotavoitteen tapa
uksessa tulkita kertaluonteiseksi tapahtumaksi, 
johon ei rahapolitiikan keinoin tarvitse reagoi
da. Ko. vastareaktio olisi tarpeen ainoastaan 
silloin, jos öljyn hinnan kohoaminen johtaisi 
varsinaisen inflaatioprosessin käynnistymiseen. 

Inflaatiotavoitetta voidaan pitää sikäli ongel
mallisena, että se aiheuttaa suurempaa epävar
muutta hintoihin pitkällä aikavälillä kuin hinta
tasotavoitteen noudattaminen. Empiiriset arviot 
kuitenkin osoittavat, että pitkän aikavälin hin
taepävarmuuden lisäys olisi empiirisesti sangen 
pieni.! 

Koska hintatasotavoite saattaa olla ongel
mallinen lyhyen tähtäyksen vaihteluita lisäävä
nä tekijänä ja poliittisesti vaikeasti hyväksyttä
vissä, on hintavakaus on yleensä tulkittu alhai
sen inflaation tavoitteeksi. Tavoite asetetaan 

1 Tuore arvio on McCallumin (1997) esittämä. Esim. 
USA:n aineiston perusteella laskettuna inflaatiota
voitteen aiheuttama epävarmuuden lisäys on noin 
kahdeksan prosenttia 20 vuoden aikajänteellä. 
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yleensä vielä keskipitkälle aikavälille, jotta väl
tetään kovin äkillisten ja voimakkaiden reakti
oiden tarve. Onkin otaksuttavissa, että myös 
EKP:ssa hintavakauden käsite tullaan ymmär
tämään matalana inflaationa eikä hintatasota
voitteena. 

Hintavakauden käsitteen operationalisointi 
edellyttää jonkun tai joidenkin selkeästi määri
teltyjen hintatasoa kuvaavien indeksien määri
tystä. rahaliitossa tämä ratkaisu on melko mut
kikas, sillä mitään yhtä hintaindeksiä ei ole ai
nakaan vielä kehitetty. Yksi mahdollisuus olisi 
määritellä hintavakaus rahaliitossa keskiarvona 
jäsenten hintaindekseistä. Mikäli tähän päädyt
täisiin, olisi vielä konkreettisesti ratkaistava 
käytettävät hintaindeksit. 2 

Oma kysymyksensä on optimaalisen inflaa
tiovauhdin määrittäminen. Tähän sisältyy vii
meaikaisen tutkimuksen perusteella kaksi on
gelmaa. Käytännössä on havaittu, että sovelle
tut hintaindeksit yleensä yliarvioivat inflaatio
ta, koska ne eivät riittävän hyvin ota huomioon 
tapahtuvia hyödykkeiden laatuparannuksia ja 
suhteellisten hintojen muutoksia. Onkin arvioi
tu, että hintaindeksit yliarvioivat todellisen in
flaatiovauhdin 0,5-1,5 prosentilla, joskin tässä 
esiintyy maittaisia eroja.3 Laatukorjauksen 
määrittäminen on erityisen hankala kysymys 
matalan inflaation oloissa: Esimerkiksi pro
senttiyksikön suuruinen korjaus - luonnostaan 
hyvin epävarma arvio - on puolet kahden pro
sentin inflaatiotavoitteesta. Toinen näkökohta 
on se, että kovin lähellä nollaa oleva inflaatio 
saattaa hyvinkin vaikeuttaa työmarkkinoiden 
toimivuutta. Käytännössä nimellispalkat ovat 
jäykkiä alaspäin, jolloin tarvittavat suhteellis-

2 Hintaindeksien yhtenäistäminen on parhaillaan 
työn alla. 

3 Ks. esim. Shapiro & Wilcox (1996) ja Kortelainen 
(1996). 



ten palkkojen muutokset on helpommin toteu
tettavissa matalan positiivisen inflaation olo
suhteissa kuin nollainflaation maailmassa 
(Akerlof et al 1996). Tähän on vielä lisättävä, 
että arviot inflaation kustannuksista eivät alhai
sen inflaation maissa ole kovinkaan 
merkittäviä. 1 

Onkin esitetty arvioita, että näiden kahden 
tekijän takia optimaalinen inflaatiovauhti voisi 
olla hieman korkeampi kuin usein käytetty 
kahden prosentin tavoite (esim. De Grauwe 
1996a). Mikäli tämä argumentti hyväksytään, 
on olemassa jonkinasteinen ristiriita nykyisin 
käytössä olevien tavoitteiden suhteen. Useat 
keskuspankit käyttävät kahden prosentin in
flaatiotavoitetta. Espanjassa tavoitetaso on kol
me prosenttia. Saksan nykyisen tavoitteen on 
arvioitu olevan vain 1,5 prosenttia (ks. Pikka
rainen, Pyyhtiä & Mattila 1996). Kun toisaalta 
EMI:n taholta on todettu hyödylliseksi pyrkiä 
rahapoliittiseen jatkuvuuteen rahaliittoon siir
ryttäessä, saattaa inflaatiotavoitteesta tulla san
gen tiukka. Kahden prosentin tasoa oleva in
flaatiotavoite muodostuu ehkä vallitsevaksi rat
kaisuksi. 

Tätä arviota puoltavat myös tavoitetasoa 
koskevat kannustenäkökohdat. Yhtäältä 
EMU:n kolmannen vaiheen alussa on tarpeen 
hankkia riittävä uskottavuus EKPJ:n rahapoli
tiikalle. Koska EKPJ tulee olemaan uusi insti
tuutio, sillä ei ole historian perusteella saavu
tettua uskottavuutta. Toisaalta rahaliittoa toteu
tettaessa on ollut tarpeen ja tulee myös jatkossa 
huolehtia siitä, että myös alhaisen inflaation 
omaavilla mailla on perusteet liittyä 
rahaliittoon. 2 

1 Suhteellisen nopean inflaation katsotaan nykyään 
aiheuttavan merkittäviä tehokkuus- ym. kustannuk
sia, ks. esim. Barro (1995). 

2 Argumentin yksityiskohdista ks. esim. De Grauwe 
(1996b). 

Seppo Honkapohja 

4.2 Välitavoitteen valinta 

Rahapolitiikkaa konkreettisesti toteuttaessa on 
keskuspankeilla tavallisesti seurannassaan ko
ko joukko erilaisia indikaattoreita. Silti käytän
nössä on tarpeen tehdä ratkaisu käytettävästä 
välitavoitteesta. Valitusta tavoitemuuttujasta 
tulee keskeisin seurattavista rahapolitiikan in
dikaattoreista ja käytännössä politiikan onnis
tumista tullaan ainakin jossain määrin arvioi
maan myös välitavoitteen saavuttamisen kaut
ta. Tehtyjen pohdintojen perusteella valinta tul
taneen tekemään suoran inflaatiotavoitteen ja 
rahan määrän tavoitteen välillä, ks. EMI 
(1997a,b). Ensiksi mainittu tulisi ilmeisesti pe
rustumaan EKP:n omaan inflaatioennustee
seen. 

Molempiin vaihtoehtoihin. sisältyy ongelmia 
erityisesti alkuvaiheessa. Inflaatiotavoitteessa 
on yhtenä ongelmana jo edellä mainitut hin
taindeksien konkreettinen määrittäminen. Tä
mä on kuitenkin lähinnä tekninen kysymys, jo
hon on ajan myötä varmaankin löydettävissä 
suhteellisen selkeä menettely. Sen sijaan suu
rempi peruskysymys on suoran inflaatiotavoit
teen heikohko kontrolloitavuus. Välitavoitteena 
inflaatioennuste ei ole kovin "läpinäkyvä". Tä
mä voi pahimmillaan herättää kysymyksiä jopa 
valitun rahapolitiikan linjan uskottavuudesta. 
Uskottavuusongelma on suurimmillaan EMU:n 
kolmatta vaihetta käynnistettäessä, sillä EKPJ 
tulee olemaan täysin uusi instituutio ilman 
menneestä käyttäytymisestä seuraavaa mainet
ta. Myös EKPJ:n vastuullisuutta3 strategian to
teuttamisen suhteen on melko hankalaa arvioi
da käytettäessä inflaatiotavoitetta. 

Kysymys rahapolitiikan vastuullisuudesta 
EKPJ:ssä on herättänyt varsin paljon keskustelua. 
Riippumaton keskuspankki merkitsee tiettyä "demo
kratiavajetta", jonka vastapainoksi on esitetty Gatk.) 
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Toinen mahdollinen vaihtoehto on jonkin 
rahakäsitteen määrän käyttö välitavoitteena. 1 

Sen etuna olisi sangen välitön kontrolloitavuus, 
jolloin EKP:n rahapolitiikka on helpommin 
seurattavissa ja sen uskottavuus on arvioitavis
sa. Samoin EKPJ:n vastuullisuuden (tavoitteen 
saavuttamisen asteen) arviointi on suhteellisen 
selkeätä ja ainakin helpompaa kuin suoran in
flaatiotavoitetta sovellettaessa. Toisaalta rahan 
määrällä saattaa olla vain välillinen yhteys lo
pullisen hintavakauden tai alhaisen inflaation 
tavoitteeseen. Rahan kiertonopeudessa tapahtu
vat muutokset ja reaalisen BKT:n kasvun mah
dollinen riippuvuus monetaarisista tekijöistä 
haittaavat tässä suhteessa. Lisäksi rahaliiton al
kuvaiheessa on odotettavissa, että rahan kysyn
tä ja kiertonopeus tulevat olemaan ainakin jos
sain määrin epävakaita. 2 

Edellä esitetyt pohdinnat ovat olleet san
gen laajalti esillä välitavoitetta käsittelevässä 
keskustelussa.3 Käytännössä inflaatiotavoitteen 
ja rahan määrätavoitteen eroavuudet saattavat 
jäädä melko vähäisiksi, etenkin jos myös rahan 

vastuullisuutta tavoitteiden saavuttamisen suhteen. 
Ks. esim. Scheinin (1997). Suunniteltu vakausneu
vosto, joka ilmeisesti tulee olemaan epävirallinen 
(esim. HS 14.3.-97), on myös nähtävissä keinona li
sätä vastuullisuutta. 

1 Rahan määrälle ei ole yksiselitteistä määritelmää, 
vaan puhutaan esim. suppeasta ja laveasta rahasta 
(Ml ja M2). Ensiksi mainittu sisältää käteisen ja 
vaadittaessa nostettavissa olevat talletukset. Laveaan 
rahaan sisällytään lisäksi aika- ja muut markkatalle
tukset. Ns. laajan rahan käsite (M3) sisältää lisäksi 
yleisön hallussa olevat pankkien sijoitustodistukset. 

2 Tästä saatiin näyttöä mm. Saksan yhdistymisessä, 
jolloin rahan kysynnässä esiintyi epävakaisuutta si
ten, että erityisesti ns. lavean rahan kysyntäfunktio 
pyrki olemaan epästabiili (riippuvuus muista teki
jöistä oli vaihtelevaa). Sen sijaan suppean rahan ky
syntä käyttäytyi vakaammin (ks. von Hagen 1993). 
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määrätavoitteen osalta painotetaan keskipitkän 
aikavälin linjausta samalla tapaa kuten mene
tellään inflaatiotavoitetta käytettäessä. Rahapo
liittiset viranomaiset ovatkin todennet, ettei 
näillä välitavoitteilla ole käytännössä kovin 
suurta eroa.4 Kumpikin tavoite on itse asiassa 
sangen lähellä myös nimellisen kansantuotteen 
kehitystä, jota on aika ajoin ehdotettu rahapoli
tiikan välitavoitteeksi ja joka on makromalleil
la suoritetuissa analyyseissa osoittautunut peri
aatteellisella tasolla robustiksi menettelyksi 
(ks. esim. McCallum 1997). Käytännössä tosin 
nimellinen kansantulo on ongelmallinen on mi
tattavuusvaikeuksien takia, joten se voi tarjota 
lähinnä vain referenssipisteen. 

4.3 Rahapolitiikan instrumentit 

Rahapolitiikan lopullisia ja välitavoitteita to
teutetaan rahapoliittisia instrumentteja käyttä
mällä. EMI on valmistellut melko pitkälle raha
liitossa käytettäviä rahapoliittisia välineitä, ks. 
EMI (1997a). Avomarkkinaoperaatiot tulevat 
olemaan keskeisin rahapolitiikan välineistä 
EMI:n neuvoston päätösten mukaisesti. Ope
raatioilla sekä säädellään korkoja että vaikute
taan markkinoiden likviditeettitilanteeseen. 
Avomarkkinaoperaatiot toimivat myös signaa
leina rahapolitiikan linjasta. 

Avomarkkinaoperaatioita on tarkoitus to
teuttaa arvopapereiden takaisinmyyntiin perus
tuvien huutokauppojen (nk. repokauppojen), 
suorien kauppojen, velkasitoumusten myynnin, 
valuuttakauppojen sekä määräaikaistalletusten 
vastaanottamisen avulla. Operaatioita on myös 

3 Tuoreita katsauksia ovat esim. De Grauwe 
(1996b), EMI (1997a,b) ja von Hagen (1996). 

4 Ks. esim. EMI (1997a) ja Pikkarainen (1997). 



useita tyyppejä: säännölliset perusrahoitukset 
(maturiteetti kaksi viikkoa), pitkäaikaiset (kol
men kuukauden pituiset) rahoitukset sekä ns. 
hienosäätö operaatiot. Tämän lisäksi EKPJ:lla 
tulee olemaan mahdollisuus suoriin ja repo
kauppoihin pankkijärjestelmän kanssa. 

Maksuvalmiusjärjestelyjä, jotka ovat lähinnä 
yön yli ulottuvia järjestelyjä, on puolestaan se
kä maksuvalmiusluoton että talletuksien muo
dossa. Lisäksi EMI:ssa on valmisteltu luottolai
toksien vähimmäisvarantojen järjestelmää, jos
kin sitä koskeva päätöksenteko tulee tapahtu
maan vasta EMU:n kolmannen vaiheen käyn
nistämisen jälkeen. 

Rahapolitiikan instrumenttien kehittämises
sä on käytettävien muotojen lisäksi ratkaistava 
sekä kaupankäynnin vastapuolet että niissä 
konkreettisesti kelvollinen materiaali (arvopa
perit). Kauppojen ja operaatioiden vastapuolia 
tulee olemaan monenlaisia. Luonnollinen pe
rusvaatimus on, että EKPJ:n avomarkkinaope
raatioiden vastapuolet tulevat saamaan yhden
mukaisen kohtelun. Vastaavasti käytettävien 
arvopapereiden suhteen vakuuskelpoisuus on 
keskeinen periaate. Tämänhetkisten suunnitel
mien mukaan (ks. EMI (1997a)) kauppamateri
aali tullaan jakamaan ykkös- ja kakkostason ar
vopapereihin. Ensiksi mainittuun tasoon ovat 
koko rahaliiton alueella jälkimarkkinakelpoi
sia. Liikkeellelaskijana toimii useasti EKPJ, 
mutta myös julkisen sektorin ja eräät yksityisen 
sektorin liikkeelle laskemat arvopaperit voivat 
kuulua ykkösluokkaan. Kakkostason arvopape
reihin sisältyvät puolestaan enemmän kansalli
sella tasolla kaupan kohteena olevat maksusi
toumukset ja osakkeet. Liikkeellelaskija voi ol
la julkinen tai yksityinen sektori. Kummassa
kin luokassa arvopaperin tulee täyttää vakava
raisuusvaatimus. 

Seppo Honkapohja 

5 Rahaliitto ja valuuttajärjestelmä 

Maastrichtin sopimuksen mukaan EU:n ulko
puolisten valuuttojen ja euron suhteista päättää 
ministerineuvosto (artikla 109). Suhteiden yk
sityiskohdista sopimuksessa ei kuitenkaan to
deta oikeastaan mitään. Rahaliiton myötä maa
ilman valuuttajärjestelmä muuttuu paljolti kol
minapaiseksi, jossa euro, USA:n dollari ja Ja
panin jeni ovat keskeiset valuutat. Näiden va
luuttojen keskinäisiä suhteita sääntelevistä jär
jestelyistä ei ole ainakaan julkisuudessa suun
nitelmia. Onkin todennäköistä, että nämä kes
keiset valuutat tulevat kellumaan toisiaan vas
taan. 

Suunnitelmien mukaan EKPJ:lle tulee mah
dollisuus ja valmius valuuttamarkkinoiden in
terventioiden toteuttamiseen. Osa jäsenkeskus
pankkien valuuttavarannoista siirretään EKP:n 
käyttöön, mikä antaa tosiasialliset mahdollisuu
det valuuttatoimiin. EKPJ tulee toimimaan tar
vittaessa euron ja EU:n ulkopuolisten valuuto
jen markkinoilla, jotta se voi torjua euron liial
lisia kurssiheilahteluja suhteessa tärkeisiin ul
kopuolisiin valuuttoihin. Interventioita voidaan 
toteuttaa joko keskitetysti EKP:n tai hajautetus
ti kansallisen keskuspankin kautta. Perusratkai
suna suhteessa ulkopuolisiin tulee ilmeisesti 
olemaan kellunta, jolloin EKPJ:n valuuttainter
ventioiden tavoitteena tulee olemaan ainoas
taan väliaikainen heilahtelujen vakauttaminen. 

Rahaliiton ulkopuoliset maat tulevat koostu
maan yhtäältä rahaliiton ulkopuolelle jäävistä 
EU:n jäsenmaista sekä toisaalta EU:n ulkopuo
lisista maista. EU:n jäsenmaista Maastrichtin 
sopimuksessa on Englannille ja Tanskalle an
nettu mahdollisuus jättäytyä rahaliiton ulko
puolelle. Jotkut muut EU:n jäsenmaat jäänevät 
ulkopuolelle päätettäessä kolmannen vaiheen 
toteuttamisesta. Maastrichtin sopimus velvoit
taa liiallisten valuuttakurssiheilahtelujen välttä-
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miseen (artikla 109m) ja lähentymiskriteereitä 
tullaan vastaisuudessakin soveltamaan. 

Oman kysymyksensä EKPJ:n toiminnassa 
muodostaa Dublinin huippukokouksessa sovit
tu ERM 2-järjestelmä. ERM 2:n rakenne tulee 
noudattamaan nykyistä ERM-järjestelmää mo
nilta osin, ks. esim. EMI (1997a). Keskikurssi
en määrittelyn suhteen tiedetään, että ERM 
2:ssa keskuskurssit tullaan määrittelemään vain 
euron ja kunkin ERM 2-maan valuutan välille 
kun nykyisessä ERM:ssä ne on määritelty kaik
kien valuuttojen kesken. Interventiot ERM 
2:ssa tulevat tarvittaessa tapahtumaan koordi
noidusti ao. ulkopuolisen maan ja EKPJ:n vä
lillä. Tärkeä kysymys on ERM 2-maan kurssin 
puolustaminen ja siitä luopuminen. Tätä koske
vat kriteerit ja menettelytavat ovat paljolti 
avoinna - mahdollisuus kurssin puolustamises
ta luopumiseen on tietysti syytä säilyttää, jotta 
esim. EKP:n inflaation vastainen tavoite ei vaa
rannu. 

ERM 2 tulee ilmeisesti olemaan välietappi 
rahaliittoon myöhemmässä vaiheessa mukaan 
pyrkiville maille. Toinen mahdollinen euroalu
een ulkopuolinen ryhmä ovat sekä rahaliiton 
että ERM 2-järjestelyn ulkopuolelle jäävät EU
maat. Näiden maiden valuutat tulevat kellu
maan suhteessa euroon. Toinen epätodennäköi
nen vaihtoehto on kurssin yksipuolinen kiinni
tys. EMU:n jäsenmailla ei tule olemaan suoraa 
sananvaltaa tällaisten maiden valuuttapolitiik
kaa kohtaan, joskin Maastrichtin sopimuksessa 
on yleislausuma siitä, että valuuttakurssipoli
tiikka on EU:n yhteinen intressi (artikla 109m). 
Yksi tapa huolehtia kurssin sääntelystä on 
koordinaatio suoraan rahapolitiikan tavoitteen, 
kuten inflaatiotavoitteiden avulla, ks. von Ha
gen (1996). Mikäli sekä rahaliitto että ao. maat 
asettaisivat samanlaiset inflaatiotavoitteet, tuli
si tätä kautta parhaimmillaan jonkinasteista va
kautta euron ja ao. valuutan välille. Tätä ei kui-
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tenkaan voida vaatia mailta, jotka eivät ole sii
hen halukkaita. Myös finanssipolitiikalle asete
tut vakauskriteerit ovat väline talouspolitiikan 
koordinaatiossa. 
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