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Centre for Economic Policy Research (CEPR) 
on taas julkaissut merkittävän puheenvuoron 
sarjassaan Monitoring European Integration. 
Sarja pyrkii esittämään vahvasti taloustieteelli
seen analyysiin perustuvia puheenvuoroja niin, 
että päättäjät voivat käyttää analyysin tuloksia 
hyväkseen. Sarjan seitsemäs julkaisu on nosta
nut esille talous- ja rahaliiton kolmannen vai
heen alussa mahdollisesti esille nousevan spe
kulaation Emu-maiden valuuttojen muunto
kursseja kohtaan. Asiasta kannattaa ollakin 
huolissaan. 

Maastrichtin sopimuksen lähentymisstrate
gia tavoittelee uskottavan ja vakaan valuutan 
aikaansaamista. Lähentymisehtojen ja Euroo
pan Keskuspankin sääntöjen avulla on haluttu 
turvata, että mukaan lähtevät valuutat eivät jou
tuisi uskottavuuskriisiin - yksinään ennen eu-

ron syntymistä eivätkä yhdessä uutena valuut
tana. 

Emun kolmannen vaiheen käynnistämisessä 
näyttää kuitenkin olevan vielä potentiaalinen 
uskottavuus aukko käynnistyspäätöksen (ilmei
sesti vapun 1998 aikaan) ja varsinaisen käyn
nistymisen (1.1.1999) välillä (vaihe A). Madri
din huippukokous vuonna 1995 lyhensi tätä ai
kaväliä alle vuodeksi, vaikka Rahainstituutin 
(EMI) alkuperäinen vaatimus oli vähintään 
vuosi siihen, että rahainstituutti ehditään muut
taa Euroopan Keskuspankiksi. Nyt pelätään, et
tä aika on vieläkin liian pitkä. Maat saattavat 
Emu-seulan läpäistyään käyttäytyä uudella ta
valla, ja markkinoille jää liikaa aikaa spekulaa
tioon lopullisista muuntokursseista. 

Emun kolmannen vaiheen päätöksentekojär
jestys on vahvistettu Maastrichtin sopimukses
sa niin, että maiden valinta suoritetaan kaikkien 
jäsenmaiden määräenemmistöllä (62/87), mutta 
muuntokurssit päätetään 1.1.1999 mukaan läh
tevien maiden yksimielisellä päätöksellä. Unio
nisopimuksen mukaan ECUn ulkoista arvoa ei 
saa muuttaa muuntokursseja vahvistettaessa. 
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Madridin Eurooppa-neuvoston päätöksellä 
vuodelta 1995 ECU muunnetaan euroksi suh
teessa 1: 1. Päätöksentekoj ärj estys merkitsee 
näin sitä, että 
- muuntokursseja (euro/kansallinen valuutta) ei 
voi lopullisesti vahvistaa ennen kuin 1.1.1999 
- muuntokurssit eivät voi poiketa 31.12.1998 
vallinneista markkinakursseista. 

CEPR:n arvovaltainen asiantuntijaryhmä on 
pohtinut, kuinka voitaisiin välttää A-vaihee
seen liittyvä "loppupelin" vaara? Kuinka ERM
järjestelmän sisällä olevat valuutat saadaan 
käyttäytymään niin, että muuntokurssit voidaan 
vahvistaa ongelmitta, eli kuinka turvata se, et
tei tästä synny Emuun sisään menevien maiden 
viimeinen valuuttakriisi? Ryhmän mielestä 
kurssiepävarmuutta syntyy neljästä syystä. Kun 
mukaanlähtevät valuutat on valittu, alkaa arvai
lu konversiokursseista, joita ei vielä tunneta. 
Markkinat voivat epäillä, että päätös saatetaan 
vielä sittenkin peruuttaa. Kurssien vaihtele
vuutta voi synnyttää sekin, että päätös merkit
see euro on sulautettavien valuuttojen osoitta
misen lisäksi ulosjäävien/-jätettyjen ryhmän 
syntymistä. Markkinat osaavat epäillä myös si
tä, että rakennetusta vakauspaketista huolimatta 
seulan läpäisseet hallitukset voivat löysätä poli
tiikkaansa. Emuehtojen voimaansaattaminen 
on lisännyt poliittisia jännitteitä monessa maas
sa. Ne saattavat purkautua samalla, kun halli
tukset voivat todeta laihdutuskuurin tuottaneen 
tulosta. 

Teoksessa esitellään aluksi Maastrichtin so
pimukseen kirjattu strategia,ja todetaan se epä
täydelliseksi muuntokurssienturvallisen mää
rittelyn kannalta. Sopimus siis on halunnut jät
tää sulautuskurssien määräämisen kolmannen 
vaiheen avauspäivänä tehtäväksi ja on ennalta 
halunnut rauhoittaa tilannetta ilmoittamalla, et
tä tällä toimenpiteellä ei sinänsä muuteta ecun 
ulkoista arvoa. Tästä nousee esille käsitteelli-
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nen ongelma siitä, miten ecun ulkoinen arvo 
voi tarkkaan ottaen jatkua muuttumattomana 
uudessa valuutassa, johon eivät kaikki ecu-ko
rin valuutat ole tulossa mukaan ja johon voi 
lähteä mukaan valuuttoja (kuten Suomen mark
ka), jotka eivät kuulu nykyiseen ecu-koriin. 
Viimeksi mainittu seikka ei muodosta ongel
maa, ja koko asiaakin voi pitää vain akateemi
sena kysymyksenä. Markkinoille lupaus antaa 
kuitenkin viestin siitä, että saamalla markkina
kurssit vuoden 1998 lopussa tiet ylle tasolle, 
voidaan samalla vaikuttaa päätettäviin lopulli
siin muuntokursseihin. 

Tämä ongelma on huomattu aikaisemmin
kin. Siksi EMI:n ensimmäinen pääjohtaja Ale
xandre Lamffalussy on ehdottanut vuosien 
1996-98 markkinakurssien keskiarvoja muun
tokurssien perustaksi. Jos tämä ratkaisu olisi 
uskottava, kurssit konvergoituisivat omiin kes
kiarvoihinsa, ja Emu-maiden itsenäisen raha
politiikan viimeiset hetket olisivat rauhalliset. 
Kirjoittajien mielestä tämä sääntö tekee viime
hetken spekulatiivisen hyökkäyksen vähem
män todennäköiseksi mutta paljon raivokkaam
maksi, jos sellainen on tullakseen. Lamffalus
syn sääntö kuuluu siis CEPR:n asiantuntijaryh
män mukaan niihin, jotka eivät toimi kunnolla. 
Muina tällaisinä he pitävät erityisesti vaihtelu
välien kaventamista lähestyttäessä kolmannen 
vaiheen alkua sekä myös Bartolini - Prati 
-sääntöä, joka pitäisi vaihteluvälit voimassa, 
mutta sitoisi ne markkinakurssien liukuviin 
keskiarvoihin. Kirjoittajien mielestä loppupelin 
aikana ei pidä antaa mahdollisuutta yksipuoli
seen vedonlyöntiin markkinoilla. Sen voi vält
tää luopumalla vaihteluväleistä. 

Ryhmän kehittelemä ratkaisu loppupelin 
hallitsemiseksi on tiivistettynä seuraava: 
- maiden valinnan kanssa samaan aikaan ensi 
keväänä päätetään, mitkä tulevat olemaan mu
kaan lähtevien maiden valuuttojen keskinäiset 



muuntosuhteet 1.1.1999 (ei vielä lopulliset 
muuntokurssit suhteessa euro on) 
- niiden on oltava päätöshetkellä vallitsevien 
ERM -keskuskurssisuhteiden mukaiset 
- lopullisia muuntokursseja lähestytään vaiheen 
A aikana mieluummin laajojen vaihteluvälien 
puitteissa eikä edes tavoitella ahdasrajaisesti 
vaihtelevia kursseja 
- tämä periaateratkaisu pitää julkistaa mahdolli
simman nopeasti. 

Ideana on siis, että kiinnitetään IN-maiden 
keskinäiset suhteet ennalta: muodostetaan 
ikään kuin 1.1.1999 realisoituva "valuuttakäär
me", joka samalla sulautuu euroksi. Sitä ei siis 
pyritä pitämään koossa koko siirtymävaiheen 
ajan, vaan vasta loppuhetkellä! Ympäristön 
muutokset eivät pane tätä valuuttakäärmettä 
koetukselle - ennen kuin loppuhetkellä! Loppu
jakson ajan ei edes pidä tavoitella mitään rajo
ja, vaan Emuun mennään mieluummin "kellu
misen" kautta. Koska markkinat eivät tyypilli
sesti jää rauhassa odottamaan talouspolitiikan 
puuttuvia ratkaisuja, tämä strategia pitäisi ker
toa markkinoille nyt heti.Tänä syksynä Ecofin
neuvosto antoikin tämänsuuntaisen ennaako
viestin tulevasta menettely tavasta. 

Paavo Okko 

Nykyiset ERM-keskuskurssit ovat toimineet 
melko hyvin ja Euroopassa on vallinnut jo pit
kään valuuttamarkkinoiden vakaus. Voidaan 
kuitenkin kysyä, eikö tässäkin voi käydä niin, 
että tulevien ensiaallon maiden välillä vallin
neet (nyt vallitsevat) suhteet voivat joutua epäi
lyksenalaisiksi, vaikka ne nyt lähentymisohjel
mien aikana ovat toimineet kohtuullisesti? Eri
tyisesti näin voi käydä, jos maat päätöksen jäl
keen osoittavat halua muuttaa politiikkaansa. 
Samoin voidaan kysyä, eikö ECUn arvon 
muuttumattomuuteen loppuhetkellä voi sitten
kin kohdistua odotuksia? Ainoa lopullinen tae 
lienee vain vakaa reaalitaloudellinen kehitys, 
joka antaa riittävän uskottavuuden ilmoitetuille 
rahapolitiikan periaatteille. Spekulaatio voi silti 
häiritä Emun syntymistä. Moni arvioi myös, et
tä jos hanke nyt lykkääntyisi, kytevä epäilys 
Emu-kandidaattien välisistä suhteista tulisi heti 
esille valuuttakurssien heilahteluna. 

Teos on tarkoituksensa mukaisesti hyödyl
listä luettavaa päättäjille sekä Emu-prosessista 
kiinnostuneille tutkijoillekin. Edellisille riittää 
executive summary ja jälkimmäisten kannattaa 
lukea raportti alusta loppuun. 
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