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'§MUja Suomi
,MARTTI HETEMÄKI*
;1~ . ·.:Johdanto

J(illll.lkuussa 1991 EY:n huippukokous päätti
'EY:n,talous~ ja rahaliitosta, EMU:sta, osana
Maastrichtinsopimusta. Viimeisen parin vuo,:denajan EMU onkin ollut sitten lehtien taloussivujen vakioaiheita. Jokaisen valuuttamyllerryksen jälkeen monet ovat olleet kuoppaamassa
koko·' hanketta, kun taas toiset ovat sanoneet,
että nämä kriisit päinvastoin osoittavat yhteisen
valuutan ja keskuspankin tarpeellisuuden.
Myös taloustieteilijät ovat pohtineet paljon
EMU:a. ja suomalaisiakin tutkimuksia on jo
runsaastLAlla yritän sulattaa EMU:a koskevaa
informaatiotulvaa etenkin siltä osin kuin sillä
()nmerkitystäfSuomen kannalta.
EMU toteutuu suunnitel~an mukaan kolmessa vaiheessa. Ensimmäinen vaihe - joka
alkoi jo kesällä 1990 - yapautti pääomaliik,keet.
EMU:n toinen vaihe alkaa tammikuussa
1994~ Sen aikana valmistellaan yhteisen keskuspankin institutionaaliset perusteet. Toisen
vaiheen' alussa astuu voimaan julkisen talouden
keskuspankkirahoituksen kielto. Samalla astuu
voimaan myösylisuuria julkisia alijäämiä ja
* Kiitän Pentti Forsmania, Pertti Haaparantaa, Juha-

na .Hukkista, Ilkka Kajastetta, Heikki Oksasta ja
Helena Tarkkaa hyödylllsistä kommenteista.

velkoja koskeva kielto,. mutta sanktioihin
EMU-kriteerien rikkominen voi johtaa vasta
EMU:n kolmannessa vaiheessa.
EMU:n. kolmannen vaiheen on määrä alkaa
viimeistään. 1.1.1999 .. 'Kolmann~ssa vaiheessa
EMU:uun . osallistuvat maat siirtyvät käyttämäänyhteistä valuuttaa, ecu:a.
Alho, Kotilainen ja Widgren (1992) käyvät
läpi EMU:n vaiheet selkeästi ja yksityiskohtaisesti. EY:n tähänastisen valuuttayhteistön kokemuksista ja mahdollisista vaikutuksista Suvanto
(1993) esittää puolestaan hyvän yhteenvedo,n.
EY-maiden taloudelliset Ja kulttuurilliset
erot. sekä haluttomuus luopua itsenäisestä rahapolitiikasta kyseenalaistavat EMU:n tulevaisuuden. El\1U ei toteudu, jos nämä syyt osoittautuvat painavammiksi kuin perusteet yhteisen
valuutan omaksumiselle. Yhteiselle valuutalle
on taloudelliset ja poliittiset perusteensa.
Rahaliiton taloudellinen hyödyllisyys liittyy
viime kädessä kysymykseen kiinteiden valuuttakurssien hyödyistä ja haitoista. Tätä kysymystä tarkastellaan lähemmin jäljempänä.
Tässä vaiheessa on. syytä todeta lähinnä vain se,
ettei taloustiede tai eri maiden kokemukset ole
esim. viimeisen kymmenen vuoden aikana tuoneet sellaista uutta tietoa, joka osoittaisi kiinteiden tai kelluvien kurssien selvän paremmuuden. EMU-hankkeen toteutumisen kannalta
olennaisempaa on se, että pääomaliikkeiden
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vapautuminen poisti käytännössä täysin kelluvien kurssien ja peruuttamattomasti kiinteiden
kurssien 'välimuodot. Suomenkin viime syksyyn asti noudattaman kiinteän mutta muutettavissa olevan valuuttakurssin järjestelmä. on altis
valuuttamarkkinoiden reaktioille.
Kiinteät valuuttakurssit ilman EMU:a edellyttävät helposti jonkinasteista valuutan säännöstelyä, jonka pitävyys ja vaikutukset ovat
puolestaan hyvin kyseenalaisia. Kun on alkanut
käydä yhä enemmän selväksi, että vaihtoehtona
ovat joko kelluvat kurssit tai jokin EMU:n
tapainen järjestely, on EY-maiden halukkuus.
yhteiseen valuuttaan nyt suurempi kuin vaikkapa 10 vuotta sitten, jolloin valuuttaliikkeitä
voitiin vielä säädellä.
Poliittiset perusteet EMU:lle liittyvät tavalla
tai toisella paljolti Saksaan. Ensinnäkin pitkän
päälle muiden EY-maiden on vaikea hyväksyä
sitä, että Saksan keskuspankki p~ättää EY:n
rahapolitiikasta. Jos yhteinen valuutta omaksutaan, on ilmeistä, että tätä valuuttaa hallinnoi
yhteinen keskuspankki. Tähän on myös taloudellinen syy. EY:n valuuttajärjestelmään kohdistuneet paineet johtuvat osaltaan juuri siitä,
ettei Euroopan korkotasoa ole säädellyt EYmaid,en vaan Saksan talouskehitys. Jos yhteinen
keskuspankki olisi päättänyt rahapolitiikasta,
Saksa olisi joutunut hoitamaan yhdentymisensä
aiheuttamaa budjetti- ja inflaatio-ongelmaa finanssipolitiikall~ ja yhteinen keskuspankki olisi
ilmeisesti alentanut korkoja aiemmin kuin Bundesbank. Koko EY-alueen suhdanteisiin paremmin sopiva rahapolitiikka olisi osaltaan vähentänyt paineita EY:n valuuttakurssimekanismin elokuun' alussa sovittuun tosiasialliseen
hyllyttämiseen.
Toinen poliittinen peruste EMU:lle, ja samalla Maastrichtin sopimukselle, on tarveintegroida Saksa tiiviisti muuhun Eurooppaan.
Tämä lienee ollut Euroopan koko sodanjälkeisen integraatiokehityksen eräs keskeinen motiivi. Saksan yhdentyminen ja sen talousmahdin
asema ovat korostaneet tätä motiivia.
On tietysti hyvin mahdollista, ettei EMU
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toteudu Maastrichtin sopimuksessa kaavaillussa
muodossa tai aikataulussa. Tähän on syynä
mm. se, ettei Saksa välittömästi juuri hyödy
EMU:sta. Saksalaiset joutuvat vaihtamaan itsenäisen, menestyksekkään ja heille tärkeän
rahapolitiikan Euroopan keskuspankin rahapolitiikkaan, jonka linja on paljolti kysymysmerkki.
Toisaalta monet EY-maat -: ml. Saksapitävät kiinteitä valuuttakursseja useiden EYmaiden kesken tarpeellisina. Lisäksi yksikään
Euroopan keskuspankki ei enää voi olla varma
siitä, että se pystyy' tarvittaessa puolustamaan
valuuttakurssia spekulatiivista hyökkäystä vastaan. Näistä syistä on todennäköistä, että osa
Ey,.maista siirtyy joka tapauksessa nykyistä
EMS:iä tiiviimpään valuuttayhteistyöh6n, kävi
Maastrichtin sopimuksen mukaiselleEMUhankkeelle sitten niin tai näin. Koska maiden
väliset sopimukset ja hallitusten lupaukset eivät
takaa valuuttakurssien kiinteyttä, kyseinen tiiviimpi valuuttayhteistyö merkitsee luultavasti
yhteistä valuuttaa.
Suomen EY-'jäsenyysneuvottelujen yhtenä
lähtökohtana on ollut Maastrichtin sopimuksen
mukainen jäsenyys ilman Ison-Britannian tai
Tanskan tapaista mahdollisuutta olla osallistumatta EMU:n kolmanteen vaiheeseen. Kun
EMU tulee siis joka tapauksessa mahdollisen
EY-jäsenyyden kylkiäisenä, niin onko enää
mieltä pohtia kysymystä, kannattaako Suomen
pyrkiä EMU:uun? Kyllä on, sillä EY-jäsenyyden taloudellinen mielekkyys riippuu paljolti
juuri siitä, miten Suomi voisi pärjätä EMU:ssa.
Alho, Kotilainen ja Widgren (1992), Hjerppe (1993) ja Oksanen (1993) ovat eritelleet
Suomen EMU-jäsenyyden hyötyja ja haittoja.
Kaikissa näissä tarkasteluissa päädytään mielestäni oikeaan johtopäätökseen: EMU-jäsenyyden taloudelliset hyödyt pelkistyvät viime
kädessä kysymykseen kiinteiden ja kelluvien
kurssien hyödyistä. Esimerkiksi valuutanvaihtokustannusten vähenemisellä ei liene kokonaisuuden kannalta suurta merkitystä.
KySymys kelluvien ja kiinteiden valuutta-
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~ts~ienparemmuudesta .. on· taloustieteen ikuistl.1!skysymyksiä. ·Kuten Honkapohja ja Pikka'rq~efr(1992) toteavat, ei voida sulkea pois
Iiäl(emystä, että kelluvienja kiinteiden kurssien
~~p'siovaihtelee .kuten muoti ja että taloustie!~tl~jätlöytävät aina sopivat· perustelut jomman
'J.(~m-~an puolesta. . Väittäisin kuitenkin, .. että
~:Il~"anja'kiinteän kurssin vaikutuksista tieUet~ij.n·tänään paljon enemmän· kuin vaikkapa
~O!t~()ttasitten .. Eri asia on, että näitä vaikutuk
s1af/~cleI1een .painotetaan muodin' tai' poliittisten
,FJå[~ettle~inUkaan.
.
";'~'AJ1~Ven käsittele EMU:n paljon puhut,tuja
~C:)H;(r~tgefissikriteereitä. Niitä ja EMU :uun
:~~pel.lttlmisen, talouspolitiikalle asettamia vaati,.
IUc~ks,ia'tarkastelen toisessa yhteydessä (Heteo

1
1

1

mafd1993)~

"Seuraavassa pohdin EMU:n hyötyjäja haitt6J~'heljältä kannalta:
;'~'@ii~o"Suomi Euroopan Texas?

:-Jäisikö Suomi EMU:ssa suhdanteiden heitel;,.
'\iäväksi?
.;;' Pitääkö EMU inflaation kurissa?
~Mite.ll EMU vaikuttaa tuotantorakenteeseen ja
talollskas vuun ?

2. Onko Suomi Euroopan Texas ?
Useat taloustieteilijät ovat yhtä mieltä siitä, että
kiinteät kurssit ja yhteinen rahapolitiikka soveltuvatmaille; joiden taloudet kohtaavat samaan
aika.an samantyyppisiä häiriöitä. Näiden maiden',sanotaan muodostavan optimaalisen valuutta-alueen.
'Optimaalista valuutta-aluetta koskevan teoriailtakana on pari melko vahvaa, mutta ilmeisen realistista oletus ta. Teorian yhtenä lähtokohtana on, ettei palkkojen· ja hintojen jousto
pysty. vaimentamaan talouden häiriöiden vaikutuksia yhtä tehokkaasti kuin valuuttakurssin
mUutokset. Jos nimittäin hinnat ja palkat olisivat täysin joustavia, ei valuuttakurssien muutoksilla olisi mitään merkitystä. Toiseksi, ja
edelliseen liittyen, optimaalista valuutta-aluetta
koskeva tarkastelu olettaa implisiittisesti, että

rahapolitiikalla on reaalisia. vaikutuksia. Jos
palkat ja hinnat olisivattäysinjoustavia ja nihapolitiikka. siten neutraaVa, olisi yhdentekevää
onko maalla sama valuutta ja korkotaso kuin
muilla mailla, vaikka maa kohtaisi muista maista .poikkeavia. häiriöitä. Laaja yhteisymmärrys
valinnee kuitenkin •siitä, että todellisuudessa
työ- ja 'liyödykemarkkinat eivät ole täydelliset
ja etteivät ne pysty tuottamaan yhtä suuria ja
nopeita kaikkien hintojenja palkkojen suhteellisia 'muutQksia kuin valuuttakurssien vaihtelut.
Maa.tai alue joka kohtaa sellaisista'häiriöitä'joita muut saman valuutan maat tai alueet eivät
kohtaa.....,.· saattaakin olla. pulassa, kun valuutan
jousto ja rahapolitiikka eivät ole helpottamassa
häiriöön sopeutumisessa.
Texas on· mainittu esimerkkinä alueesta,
joka 'ei .todennäköisesti ·kuulu ,optimaaliseen
valuutta~alueeseen muun USA:n kanssa~ Texasin' talouskehitys On voimakkaasti sidoksissa
öljyn hinnan vaihteluihin. Jos Texasilla olisi
oma valuutta, joka revalvoituisi öljyn hinnan
noustessa ja devalvoituisi öljyn hinnan laskiessa, se pystyisi pienentämään suhdannevaihteluitaan, joita· öljyn hinnan muutokset aiheuttavat.
Monet sanovat Suomen talouden suuren riippuvuuden metsästä ja sen ympärille syntyneestä
teollisuudesta muistuttavan Texasin tapausta.
Kiinteän valuuttakurssin oloissa Suomen olisi
tällöin aiempaa. vaikeampi sopeutua metsäteollisuuden maailmanmarkkinahintojen . muutosten
aiheuttamiin häiriöihin.
Poikkeaako Suomen vientihintojen ja vaihtosuhteen kehitys niin paljon EY-maiden kehityksestä, että Suomen kansantalouteen aiheutuu
sellaisia merkittäviä häiriöitä, joita EY-maat
eivät kohtaa? Kajasteen (1993) tutkimusten
mukaan näin ei' näyttäisi olevan. Hän on verrannut mm. Suomen ja EY-maiden vaihtosuhteiden ja vientihintojen vuosittaisia muutoksia
OECD-Euroopan keskimääräisiin vuosimuutoksiin. Kajasteen tulosten mukaan Suomen
vaihtosuhde ja vientihinnat ovat v. 1971-91
vaihdelleet melko hyvin EY-maiden tahdissa.
Samaan aikaan keskipoikkeamalla mitattu Suomen vientihintojen ja vaihtosuhteen vaihtelut
339

Artikkeleita - KAK 3/1993
ovatolleet hieman EY-maita suurempia. Näihin
ehkä hieman yllättäviin tuloksiin löytyy muun
muassa seuraavat selitykset. Ensinnäkin vienninriippuvuus· metsäteollisuudesta on pienentynyt. Kajasteen mukaan merkittävimmät muutoks~t ovat. tapahtuneet kuitenkin viennin päätoimialojen sisällä. Metsäteollisuudessa painoja kirjoituspapereidenosuus on noussut lähelle
40 prosenttia, kunsuhdanneherkimpien tuotteidenkuten sahatavaran· ja sellun osuudet ovat
tuntuvasti alentuneet. Suomi ei siis näyttäisi
olevan Texas,jonka vienti on yhden arvaamattoman kortin Varassa.
Suomen ongelmat· ovat pikemminkin samanlaisiakuin Hollannin. Niin sanotussa Hollannin taudissa esim. luonnon varaan tai sen
jalostamiseen perustuvan sektorin buumi rapauttaa talouden muun avoimen sektorin kilpailukyvyn. Kuten Puumanen ja Suvanto (1992)
toteavat, kelluva kurssi·· ei tarjoa suojaa Hollan;..
nin taudilta. Hollannin tauti voi syntyä SUomessa seuraavasti. .Jos ja kun markan kurssi vaihtelee metsäteollisuustuotteiden maailmanmarkkinahintojen mukaan, niin kyseisten hintojen raju
nousu revalvoimarkan ja ajaa muun teollisuudenkuin metsäteollisuuden ahdinkoon. Vastaavasti, kuten Forsman, Haaparanta ja Heinonen
(1993) osoittavat, ja kuten jäljempänä selitetään, .Hollannin taudin voi. aiheuttaa myös se,
että yhden alan kannattamattomuus johtaa
valuutan deval voitumiseen.
Palkkojen järkevä indeksointi voi eliminoida valuuttakurssin muutosten tarpeen ulkomaankaupan hintahäiriöihin .sopeutumisessa.
Forsman, Haaparanta ja Heinonen (1993)
osoittavat palkkojen vaihtosuhdeindeksoinnin
optimaalisuuden, kun tavoitteena on minimoida
poikkeamat täystyöllisyydestä, koska sillä pidetään yritysten kannattavuus täystyöllisyyden
edellyttämällä tasolla. Itse asiassa, jos mallia
laajennettaisiin ottamalla huomioon tuottavuus
ja suljettu sektori, niin tällöin palkat olisi sidottava palkanmaksuvaran eli kannattavuuden kehitykseen.
Jos kaikkien alojen ja yritysten palkat sido-
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taan vaihtosuhteeseen tai keskimääräiseenkan.;.
nattavuuteen ja jos· kannattavuus vaihtelee
aloittain ja yrityksittäin, niin keskimääräistä
heikommin kannattavat alat ja yrityksetjoutuvat .vaikeuksiin. Kansantalouden kannalta tämä
ei välttämättä aiheuta ongelmia, jos työvoima
pystyy siirtymään heikosti menestyviltä aloilta
hyvin menestyville aloille .. Käytännössä. ala- tai
yrityskohtaisen palkkaj ouston puute merkitsisi
kuitenkin helposti Hollannin· tautia. Toisin
sanoen esim.· metsäteollisuuden vientihintapiikki nostaisi myös metalliteollisuuden palkkoja,
mikä ajaisi metalliteollisuuden yritykset vaikeuksiin. Koko· ta10uden kattavat palkkakytkennätovatkin yhtä huono keino yhden alan
ongelmien. ratkaisemiseen kuin valuuttakurssin
muutokset. Valuuttakurssin käyttäminen alakohtaisen häiriön hoitamiseen on· vähän niinkuin hyttysen ampuminen haulikolla; häiriön
lähde tuhoutuu mutta samalla tuboutuu ehkä
jotain muutakin.
Kaiken kaikkiaan, Suomen ongelmana. on
pikemminkin Hollannin kuin Texasin tauti.
Jälkimmäiseen auttaa. valuuttakurssi, edelliseen
ei. Hollannin tauti hoituu parhaiten kiinteällä
valuuttakurssilla sekä toimiåla- ja yrityskohtaisella palkkajoustolla.

3. Jäisikö Suomi EMU:ssa suhdanteiden heiteltäväksi?
Vaikkei Suomi olekaan Euroopan Texas, Suomen BKT:n vaihtelut ovat suuria ja ne korreloivat heikosti EY-maiden (tai OECD-Euroopan)
BKT:n vaihtelujen kanssa. Tämän osoittavat
mm. Kajasteen (1993), Tarkan ja Åkerholmin
(1992) sekä CEPR:in (1992) tulokset.
Kun EMU kaventaa kansallisen suhdannepolitiikan liikkumavaraa ja kun potentiaalisten
EMU-maiden suhdannevaihtelut ilmeisesti jatkossakin poikkeavat paljon toisistaan, monet
ovat korostaneet jonkinlaisen EY:n suhdannetasausjärjestelmän tarvetta (esim. Tarkka ja Åkerholm 1992, Puumanen ja Suanto 1992, Hjerppe
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1993ija Oksane.n 1993). Seuraavassa perustelenr<miksi mutkikas ja tehoton EY:n suhdannet~sausjärjestelmäolisi .turha lisä: EY- maiden
oInalIe·.suhdannepolitiikalle. Keskeinen perus~
teJ;Ulludellejärjestelmälle on· ollut juuri edellä
rn.åii1ittu. tulos, jonka mukaan mm.· eräiden
Il~A~maideli suhdannevaihtelut· ovat poi . .
:;kenneethuomattavasti koko EY:n suhdannevåihteluista.
.>. ,Esimerkiksi CEPR:in tutkimuksen mukaan
SUQmy:n.. ja Notjan. BKT:n. trendipoikkeamien
körreläatiotEY:n BKT:n trendipoikkeamien
kattssaovatajanjaksolla 1960-:90 erittäin. ~lhai,
s·ia:(Nörjan tapauksessa korrelaatio on jopa
·ti~g;atiivinen). Tästä kyseinen tutkimus tekee
jphtRPäätöksen, jonka mukaan perusteet Norjan
E:rvtU:;jäsenyyrlelle· ovathuonot,koska yhteinen
raht}.politiikka lisäisi Norjan talouden epävakatittäva .. Tällaiseen yksioikoiseen johtopäätökseen.Hittyy. kaksi puutetta. Ensinnäkään se ei
perustu·.analyysiin siitä, mikä on aiheuttanut
suhdaNnevaihtelujen suuruuden ja erilaisuuden
. suhteessa EY-maihin. Toiseksi - ja edelliseen
liittyen -ei ole laisinkaan selvää, onkojtsenäinen valuuttakurssi- ja rahapolitiikka menneisyydessä vaimentanut vai kärjistänyt suhdanteita.
Viime vuosina ekonomistit ovat pohtineet
paljon Suomen raha- ja valuuttakurssipolitiikkåå.:Julldsuudessa ovat esille nousseet erityis~sti:päätöksentekijöiden virhearviot. Tätä· väne1h1:tl.änon keskusteltu vanhan valuuttakurssijärjestehnän - jota kukaan ei tainnut vielä
80-1uvulla kritisoida - vaikutuksesta suhdannevaihtelujen kannalta. Rantala (1993) tarkasteleerrufi. kiinteän mutta muutettavan valuuttakurssipolitiikan säännön vaikutuksia pienessä
av()taloudessa. Hän·' päätyy seuraavaan johtopäätökseen: "Jos tällaiseen politiikkasääntöön
on.totuttu, vientikysynnän heikkeneminen voi
aiheuttaa devalvaatio-odotuksia. Nämä johtavat
kötimaisen koron nousuun ja kotimaisen kysynnän .laskuun, joka syventää viennin vähenernisestäalkanutta suhdannetaantumaa, kuten
Suomessa tapahtui tämän vuosikymmenen

alussa. Toisaa1ta kansainvälisen kysynnän. ja
viennin lisääntyminen. saattaa johtaa revalvaatio,-odotuksiin, korkotason laskuun ja kotimaisen kysynnän liialliseen kasvuun, kuten
kävi 1987-89." Lehmussaaren, Suvannon ja
Vajanteen (l992).analyysi devalvaatioriskin
suuruudesta v. 1987.;.91 tukee näitä havaintoja.
Toisin sanoen kiinteänvaluuttakurssin
muutettavuus ei auta maata suojautumaan
ulkoisen· häiriön vaikutuksilta, vaan kurssin
muutettavuusvoi·· itse. asiassa. voimistaa häiriön
vaikutuksia. Toisaalta' -, .kuten Rantala myös
osoittaa - täysin kelluvankurssin järjestelmä
periaatteessa ; eristää maan· ulkomaisten. häiriöiden vaikutuksilta.·' Tämä· .tulos on kuitenkin
erikoistapaus. Kuten. Marston '. (1982) osoittaa,
ulkomaisen kysynnän kasvu. voi kelluvan kurssin oloissa johtaa Joko kotimaisen tuotannon
kasvuun tai supistumiseen. Täinä johtuu siitä,
että ulkomaisen kysynnän kasvun·' aiheuttama
kotimaan valuutan revalvoitumi·nen on aina
niin suuri, että ulkomaisen hyödykkeen hinta
kotimaan. valuutassa alenee. Siinä erikoistapauksessa, jossa ulkomainen häiriö on puhtaasti
monetäärinen, kelluva kurssi kyllä eristää kotimaisen tuotannon ulkomaisten nimellissuureiden vaihteluista (Marston 1982).
Kelluvat kurssit ja ennakoimattomat valQllttakurssimuutokset voivat kärjistää tai aiheuttaa
suhdannevaihtelu~ta; joiden lähde on kotimainen. Ennakoimattomilla valuuttakurssimuutoksilla on destabiloiva vaikutus mm. nS.devalvaatiosyklimallissa (Korkman 1980). Devalvaatiosykli pohjautuu riittämättömään palkkajoustoon ja vapaasti tulkiten se etenee seuraavasti:
1. Tuotanto on täystyöllisyyden kannalta liian
alhainen. (Koska palkat eivät jousta tarpeeksi alaspäin,jolloin mm. investointien kannattavuusannetulla korkotasolla ei ole riittävä.)
2. Valuuttakurssi devalvoituu.
3. Kun nimellispalkat eivät ~yöttömyyden takia
heti reagoi devalvoitumiseen, avoimen sektorin reaalipalkat alenevat ja sen tuotanto sekä työllisyys kasvavat. Koska myös investointien tuotto kohoaa, avoimen sektorin ka341
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pasiteettikin laajenee.
4 .. Työttömyyden aleneminen ja hyvä kannattavuus johtavat ennen pitkää korkeisiinpalkankorotuksiin, jotka kohottavat suljetun
sektorin hintoja ja reaalinen valuuttakurssi
(suljetun.ja avoimen sektorin hintojen suh. de). revalvoituu, vaihtotase' heikkenee, mikä
ennen pitkää rajoittaa koko talouden kasvua.
5. Työttömyys kasvaa ja taas tarvitaan· devalvoituminen.
Devalvaatiosyklimalli on siinä mielessä hyödyllinen, että sen.implikaatiot ovat periaatteessa
samat kiinteän mutta muutettavan valuuttakurssin ja täysin kelluvan kurssin tapauksissa. Itse
asiassa kelluva kurssi on ilmeisesti omiaan ylläpitämään palkkajäykkyyttä, joka on. Q-evalvaatiosyklin syntymisen kannalta ratkaisevaa. Kun
ylireaktiot ovat valuuttakursseille ominaisia ja
kun palkkajäykkyys kanavoi sopeutumisen
viime. kädessä aina valuuttakurssien kautta, voi
kelluva kurssi voimistaa suhdannevaihteluita.
Todettakoon,. että ulkomaankaupan epätasapainon jäykälle sopeutumiselle -:- joka puolestaan
selittää valuuttakurssien suuria vaihteluita -on
viime vuosina alettu löytää aiempaa tyydyttävämpiä .selityksiä, jotka perustuvat muun
muassa·, siihen, että investointien kertakaikkiset
(upotetut) kustannukset ja investointien peruuttamattomuus yhdessä hintaepävarmuuden kanssahidastavat yritysten reaktioita (esim~ Baldwin ja Krugman 1989).
.Kaiken kaikkiaan kiinteään valuuttakurssiin
siirtyminen voi jo sellaisenaan poistaa merkittävän suhdannevaihtelujen lähteen. Lisäksi,
kuten Korkman (1992) toteaa, peruuttamattomasti kiinteän valuuttakurssin myötä finanssipolitiikan teho oletettavasti paranee, kun vaihtotaserajoite· poistuu ja kun finanssipolitiikan
syrjäytysvaikutukset ovat oleellisesti pienemmät, sillä EMU-maiden yhteinen korkotaso ei
reagoi pienen maan julkisen alijäämän muutoksiin. Lisäksi, kuten CEPR:in (1992, s. 46)
raportti toteaa, alhainen korrelaatio muiden
EY-maiden suhdannevaihtelujen kanssa lisää
maan mahdollisuuksia käyttää finanssipolitiik342

kaa tehokkaasti suhdanteiden tasaamiseksi.
Todettakoon myös, että80~luvulla ·.alettiin
kiinnittää huomiota aiempaa enemmän finanssipolitiikan substituutiovaikutuksiin perinteisten ,tulovaikutusten ohella .(Frenkel·ja . ·Razin
1987). Kun niin sanotut verokiilat ,vaikuttavat
muun muassa investointeihin, säästämiseen ja
kulutukseen; on periaatteessa' olemassa useita
mahdollisulJksia tasata suhdanteita veroprosent...
teja muuttamalla; mutta budjettitasapainoa
muuttamatta (Rantala 1992). Frenkel ja Razin
(1989) osoittavat jopa .sen, että veropolitiikalla
on mahdollista tuottaa täsmälleen samat vaikutukset kuinvaluuttakurssipolitiikalla. ,Tosin todellisuudessa suhteellisten hintojen suuret. ja
nopeat muutokset toteutuvat ilmeisestihelpomniin valuuttakurssinkuin veroprosenttien välityksellä.
Yhteinen valuutta vie suhdannepolitiikan
arsenaalista pois koron. Kelluva kurssi mahdol.;.
listaa itsenäisen rahapolitiikan, ."mutta kuten
Puumanen ja Suvanto (1992) toteavat, sen
vaikutuksiin liittyvät tietysti samat tunnetut
epävarmuudet ja ongelmat, jotka liittyvät rahapolitiikkaan yleensä.

4. Pitääkö EMU inflaation kurissa?
Kuten jäljempänä todetaan, EMU:n vaikutukset
investointeihin ja talouskasvuun riippuvat paljolti siitä, miten hyvin Euroopan keskuspankki
onnistulJ vakaan hintatason säilyttämisessä.
Euroopan keskuspankin tulevaa linjaa on kuitenkin etukäteen vaikea arvioida. Toisaalta
EMU:n mukaista järjestelmää ja nykyisen kiinteiden, mutta sopeutettavissa olevien kurssien
järjestelmää voidaan kuitenkin vertailla teoreettisesti. Cukierman (1992) vertailee näiden järjestelmien vaikutuksia mallissa, jossa päätöksentekijöiden motiivina rahapolitiikan keventämiseen ja vakaasta valuuttakurssista luopumiseen on työllisyystavoite. Hän olettaa, että
yhteisen keskuspankin päätökset tehdään jäsenmaiden enemmistöpäätösten perusteella.
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Gukierman päätyy seuraaviin tuloksiin: (1)
maan sitoumus hintavakauteen' pettaa'.;;tQdennäköisemmin .kuin yhteisesti hallinI1J;>ituun: valuuttaan sitoutuneiden viranomaisten
jgp~ukset. (2) Keskimääräinen inflaatio yhtei.~~~tL \~hallinnoidun valuutan tapauksessa ei
~~lft~ättä ole alempi kuin kiinteiden ja sopeu~
t~~t::tvissa DIevien valuuttojen. tapauksessa, rout:..
. ,ijl.~~Ql1~i.todennäköisestL .alempi, jos ,. hintavakau<;l~~t;;r~uopumisen ·kustannukset Gotka"oletetaan
')'~(it§~uriksi kummassakin "tapauksessa) ovat
:f,lltfävänsuuret. (3) Yhteistä rahaa hallinnoiva
l(~~k.uspankki luopuu. sitoumuksestaan hintaval{~tif~en,·sitä epätodennäköisemmin, mitä väl1~~än jäsenmaihin.kohdistuvat häiriöt korre:lQJ~C\fi.keskenään.
.
'
;\f:!··~iimeistä tulosta" ei liene kovin laajalti
ti~(tostettu; Sen mukaanhan yhteisen keskusRgn~itl\politiikkaonsitä tiukempaa, mitä epäSf"'fllwetrisempiä maiden kohtaamat häiriöt
9;V:;c,lt~":Häiriöiden epäsymmetrisyyden pitäisi siis
it~e;;tsi~ss(lvähentäähuolta, jota esim. saksalaiset .ilmeisesti tuntevat ··Euroopan· keskuspankin
tulevaa linjaa kohtaan. Cukiermanin tuloksen
selitys on. yksinkertaisesti se, että on todennäköisempää, ettei löysän rahapolitiikan taakse
saada maiden enemmistöä, jos maat tapaavat
()U~eri. suhdannevaiheessa .verrattuna ·siihen,
ettäriiiden suhdannevruheet ajoittuvat yleensä
hyvin' samalla lailla.
EMU tuskin alentaisi inflaation kurissapitämisen: kustannuksia esim. Saksassa, tai Itävallassa~Toisaalta juuri tässä suhteessa Suomi
voisi hyötyä EMU:stamerkittävästi. EMU:n
ulkopuolella Suomi pYStYISI saavuttamaan
EMU-maita vastaavaan. rahapoliittisen uskotta- '
vUllden ilmeisesti vain hyvin pitkän ajan
kuluessa ja noudattamalla tinkimättä politiikkaa, jossa inflaatiotavoite ,menee aina työllisyystavoitteen edelle. EMU:n tarjoama hinta- ja
valuuttapoliittinen vakaus onkin Suomelle
arvokkaampi. kuin useille EY-maille, koska sen
hankkiminen omin voimin on Suomessa erit-täin raskasta, varsinkin kun sitä lähdetään hankkim aan , tilanteessa, jossa työttömyys on lähes
20 prosenttia.
~:Y:ksittäisen

5. Miten EMU vaikuttaa tuotantorakenteeseeri ja' talouskasvuun ?
EMU:Ua on tuotantorakennetta monipuolistavia
ja .yksipuolistavia vaikutuksia. Ensinnäkin, kuten·De. Grauwe (1992) toteaa, Euroopan teolli,suusmaiden välinen kauppa on paljoltiristikkäiskauppaa, joka .perustuu skaalatuottoihin ja
tuotedifferentiaatioon; Toisin. sanoen maat· vie,..
vät ja tuov:at samantyyppisiä tU9tteita.. Yhteinen
valuutta ja hintavertailujen helpottuminen ovat
omiaan lisäämään ristikkäiskauppaa. Kiinteä
valuuttakurssi 'myös . . tukee tuotantorakenteen
monipuolistumista, kun maanvaluuttakurssi ei
enää vaihtele keskeisten vientialojen kannattavuudenmukaan.
Toisaalta skaalatuottojen hyödyntämiseen
johtava integraatio on omiaan johtamaan alu,eelliseen erikoistumiseen, kuten Krugman
(1991) osoittaa. Toisin sanoen, vaikka integraatio.mahdollistaa tuottamisen lähempänä. markkinoita, se mahdollistaa myös tuotannon kes~
kittämisenkasvavia skaalatuottoja hyödyntävälIä tavalla~ Jälkimmäisen hypoteesin ,voimakkuudenpuolesta puhuu vertailu USA:n, ja
EY ~maiden .välillä. Yhteisine "valuuttoineen
USA on sisäisesti hyvin integroitunut, mutta
monien tuotteiden tuotanto on alueellisesti keskittyneempää kuin EY-alueella. Esimerkiksi
USA:n autoteollisuus on keskittynyt pariin osavaltioon, kun taas kaikki suurimmat EY-maat
ovat merkittäviä autonvalmistajia.'
Edellä esitetyn perusteella on hyvin vaikea
sanoa,merkitsisikö EMU Suomen tuotantorakenteen monipuolistumista vai esim. entistä
suurempaa riippuvuutta metsäteollisuudesta.
Itse asiassa on todennäköistä, että EMU:n ja
siis yhteisen valuutan vaikutukset tuotantorakenteeseen·ovatyleisen integraation vaikutuk~
sia pienemmät. Tämä johtuu siitä, että markkinoiden vapautumisella on ilmeisesti suurempi
vaikutus esimerkiksi· skaalatuottojen hyödyntämisen kannalta kuin yhteiseen valuuttaan siirtymisellä.
Koko kansantalouden kannalta EMU:n
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vaikutukset koskevat
vaikutuksia talouskasvuun. Baldwln. (1991)
esittää tätä asiaa koskevan katsauksen, josta
käy hyvin ilmi se, että EMU:n myönteiset
vaikutukset tuotannon tasoon ja talouskasvun
vauhtiin voivat olla merkittäviä mutta,. että näitä koskevat kvantitatiiviset arviot ovat hyvin
epävarmoja. Baldwinin tarkastelun lähtökohtana on, ,että' EMU lisää investointej a lähinnä
kahdesta syystä. Ensinnäkin tehokkuus edut,
jotka aiheutuvat 'muunmuassa ulkomaankaupan lisääntymisestä valuuttakurssiepävarmuuden 'poistumisen myötä nostavat, sekä työn. että
pääoman tuottavuutta, mikä puolestaan parari'taa investointien tuottoa. Toiseksi, kun, EMU
vähentää hintaepävarmuutta ja samallainvestointien tuoton epävarmuutta, se nostaa investointien, ,riskisopeutettua tuottoastetta. Näiden
kahden vaikutuksen suuruus - ja niiden investointeja lisäävä vaikutus - on tietysti vaikeasti
arvioitavissa.
Investointien lisäyksen kasvuvaikutukset
riippuvat ratkaisevasti siitä, minkälaiseen
kasvumalliin tarkastelu perustuu. Perinteisen
kasvumallin tuotantofunktion mukaan pääoman
rajatuottavuus on vähenevä, jolloin investointien lisäys nostaa tuotannon tasoa, mutta pitää
sen kasvuvauhdin ennallaan. Jos puolestaan
pääoman rajatuotto ei ole vähenevä, kuten ns.
uusi kasvuteoriaolettaa, niin investointien
lisäys nostaa talouskasvun vauhtia' pysyvästi.
Sama pätee muihin kumuloituviin tuotannonte;,.
kijöihin kuten inhimilliseen pääomaan tai innovaatioihin. Jos siis EMU (tai jokin muu toimenpide) lisää esim. koulutusta tai tutkimus- ja
kehittämistoimintaa, voi se pysyvästi kiihdyttää
talouskasvua.
Forsmanin, Haaparannan ja Heinosen
(1993) . melko realistisiksi katsottaviin oletuksiin perustuvassa mallissa devalvaatio syrjii
yrityksiä, jotka käyttävät intensiivisesti koulutettua työvoimaa. Mallissa yritykset poikkeavat
sen suhteen kuinka intensiivisesti ne käyttävät
niukkaa koulutettua työvoimaa. Olettaen, että
kouluttamatonta työvoimaa on tarjolla rajatta
344

niin että sen palkka on ,kiinteä, . devalvaatio
nostaa koulutetun työvoiman hintaa devalvaatiota enemmän. Tästä syystä devalvaatioparantaa yrityksen kannattavuutta sitä" vähemmän,
mitä intensiivisemmin se käyttää koulutettua
työvoimaa. Tämän tuloksen yksi seuraus on,
että devalvaatiot, ovat omiaan pienentämään
investointeja koulutusintensiivisille aloille. Tällöin, jos EMU:n vaihtoehtona on pitkällä
aikavälillä devalvoituva markka, EMU olisi
omiaan lisäämään tuotannon koulutusintensiivi:...
syyttä, mikä voisi puolestaan kohottaa myös
talouskasvun vauhtia.
Monen maan kehitys näyttää tukevan näkemystä, että heikko· valuutta tukee vanhaan
teknologiaan ja verrattain matalaan koulutusintensiivisyyteen perustuvaa, tuotantoa (Englanti,
Australia ja Uusi-Seelanti), kun taas vakaa
valuutta kannustaa päinvastaiseen tuotantoon
. (Japani ja Saksa).. Luonnollisesti on olemassa
lukuisia muita hypoteeseja, jotka .'myös voivat
selittää näissä maissa havaittua kehitystä.

6. Yhteenveto ja johtopäätökset
Pessimismi EMU:n toteutumista kohtaan heijastelee paljolti EY-maiden valuuttayhteistyön
viime aikoina kokemia, takaiskuja. Tuo yhteis~
työ on ollut siinä mielessä puutteellista, että rahapolitiikan linjaa ei ole määrännyt EY-alueen
talouskehitys vaan Saksan budjetti- ja inflaatioongelmat. Jos EMU olisi ollut jo olemassa, niin
EY.,.maiden yhteinen keskuspankki ei todennäköisesti olisi sallinnut korkotason nousevan
1990-luvun alkuvuosina vallinneelle erittäin
korkealle tasolle, ja Saksa olisi pyrkinyt hoitamaan ongelmansa budjettipolitiikalla.
EMU:n toteutuminen riippuu ratkaisevasti
siitä, minkälaisiin tuloksiin EY-maiden valuuttojen nykyinen tosiasiallinen kelluminen
pitkällä tähtäimellä johtaa. Jos se johtaa suuriin
kilpailukyvyn muutoksiin, jotka merkitsevät
voimakkaita tuotannon ja työllisyyden vaihteluja, niin halukkuus siirtyä yhteiseen valuuttaan

Martti Hetemäki

io
a-

n:..
ll,

Ja

n,
in
L1lä
si
1:"

)s

~-

lfl

1. .

1,

La
~11

;a

at

L'"

n
t;...

n
1-

,v@rfiasti kasvaa. Sen· sijaan' on ilmeistä, ettei
,().~tttaitlkiinteiden kurssien Järjestelmään hel·Pt;:tstj,palata.
\;;';~:~i;1?~loustiede ei ole viimeisen 20 vuoden aikan~~,iJl9ttanut sellaisia uusia tuloksia, jotka
";P~l~i:yatratkaisseet vanhan kysymyksen kiintei'p~ll\d·a·.,.kelluvien.· valuuttakurssien paremmuudesta:~,,;111tkimus on kuitenkin siinä mielessä
~~~n~yt:p~ljon,että näiden järjestelmien ominaisuuKsista tiedetään tänään huomattavasti
6if~~äp:;kllin 20 vuotta sitten.
u:~~'~~lh.lvien. kurssien on havaittu merkitsevän
t~~~~~i,~n tasapainottomuuksiin nähden .suuria
\}'~i~J:l.tta1,{ur$sien vaihteluja. Viimeaikainen teor~~t,tl,~~J1;tutrcimus on pystynyt löytämään tyy1~~,t~~yi~:'$~lityksiä tälle ilmiölle. Tänään tie~~t~ä.?)i:nyös,~ttä kelluva ·kurssi eristää maan
ulknmaistenhäiriöiden vaikutuksista vain erik~j~t~~;å~ksessa".Lisäksi.on havaittu, että kursS~\1utQ~sethelposti 'kärjistävät talouden vaiht~l~l~.c.Nl;YÖställe ilmiölle onJöydetty perusteita{teoreettisista.malleista. Toisaalta taas teoreett~s.tenlIlallien perusteella oli odotettavissa, mitä
Evr<;>opan' .valuuttamarkkinoilla on viimeisen
. vuo<ien aikana tapahtunut. Mallit osoittivat, että
spekulatiiviset hyökkäykset voivat murtaa osittaien . kiinteään valuuttakoriin perustuvan järjesteltn~Ir:.('Willman 1992).
"'iElyIU-jäsenyys veisivaluuttakurssin Suome~';,taIOtispolitiikan arsenaalista. ,Tosiasiassa
valuuttamarkkinat ovat sen sieltä jo vieneet.
V-aluuttamarkkinoiden
käsissä valuuttakurssin
:
m:tJllf.9}csetovat tunnetusti melko suuria ja usein
riiPlrllJ.uattomia talouden tasapainottomuuksista.>'Fölsåalta' valuuttakurssi ei välttämättä ole
yhtäänvaarattomampi ase talouspolitiikan päättäjienkuih markkinoiden käsissä. Nykyinen
lama ja sitä edeltänyt buumi olisivat· ilmeisesti
Ölleetvähetnmän· rajuja, jos valuuttakurssi olisi
ollufperuuttamattomastikiinteä.
Nyt kävi niin, että markan revalvoitumisodotukset 80-luvun jälkipuoliskolla (ja jotka
toteutuivat v. 1989) pitivät yllä ulkomaisiin
korkoihin nähden matalaa korkotasoa ja kannustivat ottamaan valuuttamääräisiä lainoja.
Tämä osaltaan vaikutti siihen, että kansantalous
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kävi ylikierroksilla. Vastaavasti markan 90luvun alun devalvoitumisodotukset, jotka. toteutuivat syksyllä 1991 nostivat korkoja Ja
syvensivät lamaa. Tämä prosessi vielä uusittiin
syksyn 1991 devalvaation jälkeen ja korkeat
korot syvensivät lamaa entisestään.
Riippumatta siitä, onko. markka valuutta:markkinoiden· ·vai päätöksentekijöiden käsissä,
tuloksena on helposti devalvaatiosykli. Sen
alussa viennin heikko kilpailukyky ja työttömyys .edellyttävät. valuutan halpenemista. Ajan
myötä, kun teollisuuden ,kannattavuus, työllisyys ja kapasiteetti kasvavat devalvaation ,vaikutuksesta, palkat alkavat nousta ensin teollisuudessa ja sen jälkeen koko kansantaloudessa.
Inflaation kiihtyminen . sekä kilpailukyvyn ja
vaihtotaseen· heikkeneminen johtavat ennen
pitkää tilanteeseen, jossa tarvitaan taas deval:vaatia, joka on seuraavan syklin siemen.
Kelluva markka voi voimistaa devalvaatiosykliä, sillä se vähentää palkkajouston tarvetta,
kun kilpailukyky korjaantuu tarvittaessa nopeasti valuuttakurssijouston kautta. Kun kelluvan kurssin heilahtelut ovat tyypillisesti. epätasapainoon nähden suuria, saattaa kelluva kurssi
voimistaa suhdannevaihteluja. Tästä esimerkkinä ovat Australian ja Uuden-Seelannin kokemukset.
Jotkut ovat sanoneet, että kiinteä valuuttakurssi sopii Suomelle huonosti, koska metsäteollisuuden. vientihintojen vaihtelu on suurta.
Tämä on huono. perustelu. kahdesta syystä.
Ensinnäkin vientihinnat kehittyvät hyvin eri
tavalla metsäteollisuuden sisällä. Toiseksi valuuttakurssin heilahtelu metsäteollisuuden vien'tihintojen mukaan ei ole koko teollisuuden
etujen mukaista. Esimerkiksi, jos metsäteollisuuden vientihintapiikki revalvoi markan, mer:kitsee se muullle teollisuudelle ongelmia. Tätä
ilmiötä, jossa yhden sektorin buumi romuttaa
muun avoimen sektorin kilpailukyvyn, taloustieteilijät kutsuvat Hollannin taudiksi. Paras resepti Hollannin tautiin on äla- ja yrityskohtainen palkka- ja kustannusjousto. Yhden alan
ongelmien hoitaminen valuuttakurssilla nostaa
kyseisen alan suosta, mutta samalla se helposti
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investointien lisäys ei vain nosta tuotannon ja
heikentää muiden alojen kehitysedellytyksiä.
Kiinteän valuuttakurssin ehkä suurin kus- työllisyyden tasoja vaan - uuden kasvuteorian
tannus on itsenäisen korkopolitiikan menetys. mukaisesti - myös tuotannon ja työllisyyden
Tällöin on syytä muistaa, ettäkoronalaspaina- kasvuvauhteja, EMU voi yksin tästä syystä
misen hintana on halvempi markka ja siitä merkitä huomattavaa hyvinvoinnin lisäystä.
helposti aiheutuva korkeampi inflaatio ja
Esitetystä tarkastelusta voi vetää seuraavat
nousevat pitkät korot. Se, että nykyisessä johtopäätökset: EMU poistaisi yhden Suomen
lamassa on tarvittu itsenäistä korkopolitiikkaa suhdannevaihteluja ·kärjistäneen tekijän eli vaei ole niinkään osoitus sen tarpeellisuudesta luuttakurssin vaihtelutEMU:n haitat voi minivaanehä enemmän osoitus siitä, että osittain moida omilla toimilla eli järkevällä talouspoli~
kiinteän kurssin järjestelmä voi johtaa kes- tiikalla ja palkkajoustolla. Sen sijaan EMU:n
tämättömän· korkeaan korkotasoon ja suuriin hyötyjä on vaikea hankkia ilman EMUongelmiin.
. jäsenyyttä, sillä kiinteään valuuttakurssiin
EMUlisää finanssipolitiikan liikkumavaraa, (esim. eeu-kytkentään) palaaminen ja koron pikun vaihtotaserajoite yhteisen valuutan myötä täminen EMU-maiden tasolla ei liene mahdolpoistuu. Myös finanssipolitiikan teho kasvaa, lista edes hyvin tiukalla rahapolitiikalla ja
sillä pienen maan budjettialijäämät eivät vaiku- suurella palkkajoustolla. Toisaalta EMU:n ulta EMU...;maiden korkotasooti ja siten vesitä kopuolella ja valuuttakurssin ·kelluessa olisi väkiristävän tai eI vyttävän suhdannepolitiikan hemmän tarvetta· kilpailukyvyn ylläpitämiseen
ja tuotantotoiminnan kehittämiseen.. Tämä linvaikutuksia~
EMU tuskin alentaa inflaation kurissapitä- janvalinta tosin merkitsisi pitkällä tähtäyksellä
misen kustannuksia esim. Saksassa ja itävallas- heikkenevää valuuttakurssia ja alenevaa elintasa. Sen· sij aan Suomelle EMU:n tarjoama hinta- soa suhteessa EMU-maihin.
ja valuuttapoliittinen vakaus on sitäkin arvokkaampi. EMU:n ulkopuolella Suomi pystyy
Kirjallisuus
saavuttamaan EMU-maita vastaavan rahapoliittisen uskottavuuden vain noudattamalla hyvin
pitkän aikaa tinkimättä politiikka, jossa inflaa- Alho, K., Kotilainen, M. ja Widgren, M.
(1992): Suomi Euroopan yhteisössä, arvio
tiotavoite on aina· työllisyystavoitteen edellä.
taloudellisista vaikutuksista.ETLA B:81,
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