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Euroopan valuuttajärjestelmä on inspiroinut se
kä teoreettista että empiiristä valuuttakurssitut
kimusta. Vuonna 1979 perustettu valuuttajär
jestelmä EMS on Euroopan Unionin jäsenmai
den keskuspankkien välinen sopimus raha- ja 
valuuttakurssipoliittisesta yhteistyöstä. Sen 
keskeisin osa on valuuttakurssimekanismi 
ERM. ERM:ssä mukana olevilla valuutoilla on 
toisiaan vastaan kiinteät ns. keskuskurssit. Kes
kuskurssin ympärillä on vaihteluväli, jonka ra
joissa valuutta saa liikkua. Jos jokin valuutta 
uhkaa liukua rajojen ulkopuolelle, keskuspan
kit intervenoivat markkinoilla pitääkseen va
luutan vaihteluvälin sisällä. 

EMS tulee toimineeksi 20 vuotta, kun ta
lous- ja rahaliitto Emu vuoden 1999 alusta pe
rustetaan. Tänä aikana se on tarjonnut tutkijoil
le erinomaista aineistoa teorioiden empiiriseen 
testaamiseen. Seuraavassa käydään läpi niitä 
EMS:stä saatuja kokemuksia, joita valuuttateo
riassa on hyödynnetty. 

* Lectio Praecursoria Turun kauppakorkeakoulussa 
27.4.1998. 

Valuuttateorian kirjallisuus voidaan jakaa 
kahteen eri tyyppiin. Yhtäältä pyritään löytä
mään vastaus kysymykseen, mikä valuutta
kurssijärjestelmä olisi kullekin maalle paras 
mahdollinen, kiinteä vai kelluva kurssi. Käy
tännössä päädytään useimmiten johonkin väli
muotoon näiden kahden ääripään väliltä. Niin
pä EMS :kin on kiinteiden mutta muunneltavien 
kurssien järjestelmä. 

Toinen valuuttateorian ala on enemmänkin 
kvantitatiivinen luonteeltaan. Siinä pyritään 
mittaamaan valuuttakurssien liikkeitä sekä se
littämään niitä talouden muuttujilla. Tämä lä
hestymistapa on mielekäs kelluvien kurssien 
oloissa. Sen sijaan kiinteiden kurssien järjestel
mässä kvantitatiivinen tarkastelu on luonteel
taan toisenlaista. 

Kiinteiden kurssien järjestelmässä ensim
mäinen kysymys on yrittää määrittää se taso, 
jolle valuutta tulisi kiinnittää. Puhutaan reaali
sesta valuuttakurssista tai tasapainokurssista. 
Tasapainokurssin määrittäminen on äärimmäi
sen vaikeaa, ja se ansaitsisi kokonaan oman 
keskustelunsa. Tässä yhteydessä voimme kui-
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tenkin käyttää erästä yksinkertaista pariteetti
yhtälöä: ostovoimapariteettia. Tämän lausek
keen mukaan vientituotteiden hintojen tulee 
pitkällä aikavälillä olla samat, kun niiden hinta 
ilmaistaan samassa valuutassa. Tästä seuraa, et
tä mikäli kahden maan inflaationvauhdit eroa
vat toisistaan, on valuuttakurssin muututtava 
samassa suhteessa, jotta maiden kansainvälinen 
kilpailukyky pysyy samana. Tästä pääsemme 
tarkastelemaan ensimmäistä valuuttateorian 
osa-aluetta, joka on syntynyt EMS:stä saatujen 
kokemusten pohjalta. 

Kun EMS perustettiin, oli osallistujamaiden 
välillä suuriakin inflaatioeroja .. Tästä syystä 
keskuskursseja jouduttiin EMS:n varhaisina 
vuosina usein muuttamaan. Aikaa myöden kui
tenkin inflaatiovauhdit alkoivat hidastua. Pro
sessi tapahtui niin, että muiden maiden inflaati
ot lähestyivät Saksan inflaatiota - Saksa kun oli 
perinteisesti ollut hinnoiltaan vakain maa. Täs
tä ilmiöstä syntyi hypoteesi Saksan dominoi
vasta asemasta EMS:ssä. Sen mukaan Saksan 
markka oli järjestelmän ankkurivaluutta, ja si
tomalla oman valuuttansa siihen muiden mai
den keskuspankit saivat tukea omalle inflaa
tionvastaiselle politiikalleen. Tämän hypotee
sin testaaminen oli keskeinen tutkimuksen aihe 
1980-luvulla. 

Vuosikymmenen lopulla esiin nousi uusi 
tutkimuksen alue, ns. tavoitevyöhyketeoria. 
Siinä analysoidaan valuutan käyttäytymistä 
juuri sellaisessa järjestelmässä kuin EMS on, 
eli jossa valuutta on kiinnitetty tiet ylle tasolle, 
mutta tason ymp~llä on määritelty väli tai 
"putki", jonka sisällä valuutta saa liikkua. Ta
voitevyöhyketeoria tarkastelee valuutan käyt
täytymistä vaihteluvälin sisällä. Tässäkin tapa
uksessa EMS tarjosi erinomaista tutkimusai
neistoa empiirisiä testejä varten. 

Teorian mukaan vaihteluvälin olemassaolo 
vaikuttaa valuuttakurssin liikkeisiin. Koska 
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markkinat tietävät, että vaihteluvälin rajoilla 
keskuspankki intervenoi pitääkseen valuutan 
sallitulla alueella, tämä tieto vaikuttaa odotuk
siin siten, että valuuttakurssin liike putken ra
joilla "hidastuu" sitä enemmän, mitä lähemmäs 
vaihteluvälin rajaa tullaan. Kun tätä testattiin 
empiirisesti, havaittiin kuitenkin, että valuutta
kurssi ei todellisuudessa käyttäytynyt siten 
kuin teoriasta voitiin päätellä. Ero selittyi sillä, 
että teoria oletti vaihteluvälin täysin uskotta
vaksi. Todellisuudessa näin ei kuitenkaan ole, 
vaan markkinoilla on odotuksia keskuskurssin 
ja sen mukana koko vaihteluvälin siirtymisestä 
kokonaan uudelle tasolle. Puhutaan devalvaa
tio-odotuksista. 

Devalvaatio-odotuksia voidaan mitata hyö
dyntämällä toista pariteettiyhtälöä: korkopari
teettia. Sen mukaan sijoituksen tuoton tulee te
hokkailla markkinoilla olla sama riippumatta 
siitä, missä valuutassa se on tehty. Jos siis kah
den maan korot eroavat toisistaan, on valuutta
kurssin muututtava vastaavasti, jotta lopullinen 
tuotto on yhtäsuuri. EMS:n kaltaisessa järjes
telmässä tämä tarkoittaa sitä, että korkojen vä
lillä voi olla ero, joka on korkeintaan yhtä suuri 
kuin valuutan vaihteluväli. Jos korkoero on 
suurempi kuin vaihteluväli, tulkitaan· tämä ero 
hyvitykseksi odotetusta devalvaatiosta. Tällais
ten odotusten mittaaminen ja selittäminen on 

. ensimmäisen esseeni aihe. 
Esseessä tarkastellaan EMS:n vakaata viisi

vuotiskautta, jonka aikana keskuskurssit pysyi
vät muuttumattomina. Toisaalta jakso päättyi 
valuutiakurssikriisiin, joka johti keskuskurssien 
muutoksiin. Näiden seikkojen pohjalta deval
vaatio-odotusten odottaisi selkeästi pienenevän 
tarkastelujakson aikana, mutta kasvavan jyr
kästi jakson loppua kohden tultaessa. Tulokset 
näyttävätkin devalvaatio-odotusten lähes hä
vinneen. Sitä vastoin syntynyt valuuttakriisi yl
lätti markkinat: devalvaatio-odotukset nousivat 



vasta aivan viimeisinä viikkoina ennen kriisin 
puhkeamista. Kun devalvaatio-odotuksia yrit
tää selittää talouden makromuuttujilla, havai
taan, että makromuuttujia oleellisempaa on us
ko viranomaisten sitoutumiseen valuuttakurssi
tavoitteeseen. Jos herää epäilys viranomaisten 
halukkuudesta sitoutua valuuttakurssitavoitee
seen, kriisin syntyminen on todennäköistä. 

Niinpä onkin mielekästä tarkastella EMS-jä
senyyden merkitystä jäsenmaiden rahapolitii
kalle. Tämä on tutkimukseni toisen esseen ai
he. Siinä keskuspankki asettaa painon kotimai
sille tavoitteille ja osallistumiselle ERM:ään. 
ERM:ssä edelleen keskuspankki pyrkii mini
moimaan devalvaatio-odotukset, koska deval
vaatio-odotuksia vastaan taisteleminen häirit
see kotimaisiin tavoitteisiin tähtäävän rahapoli
tiikan harjoittamista. Toisaalta keskuspankki 
voi myös pyrkiä vakauttamaan valuutan kes
kuskurssiinsa, jolloin sen korkojen täytyy tiu
kasti seurata ankkurimaan rahapolitiikan liik
keitä. 

Empiiristä tarkastelua varten 16 vuotta on 
jaettu kolmeen osajaksoon: ERM:n alkuvuo
siin, ensimmäisessäkin esseessä tarkasteltuun 
vakauden jaksoon sekä laajojen vaihteluvälien 
jaksoon. Tulokset viittaavat siihen, että EMS:n 
luonne rahapoliittiseen päätöksentekoon vai
kuttavana tekijänä on muuttunut. Jos se alkuai
koina toimi "pakkopaitana" erityisesti korkeas
ta inflaatiosta kärsineille maille, on siitä aikaa 
myöden muotoutunut toimiva kehikko rahapo
liittiselle yhteistyölle. Kolmen seikan voidaan 
nähdä vaikuttaneen tähän. Ensinnäkin pääoma 
on 1990-luvulla saanut liikkua täysin vapaasti; 
näin ei ollut aikaisemmin. Toiseksi Saksojen 
yhdistymisen seurauksena vuonna 1990 inflaa
tio Saksassa on kiihtynyt, eikä Saksa enää ole 
EMS:n alhaisimman inflaation maa. Kolman
neksi näkemys siitä, että hintojen vakaus on so
pivin rahapolitiikan tavoite, on levinnyt. Kun 
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rahapolitiikan tavoitteet ovat sitä kautta yhden
mukaistuneet, on siitä ja harjoitetusta rahapo
liittisesta yhteistyöstä saatu tulokseksi valuutta
kurssien vakaus. 

Myös kansainvälinen valuuttajärjestelmä 
kohtaa historiallisen muutoksen, kun Emu-alu
eella otetaan käyttöön yksi yhteinen valuutta, 
euro. Kun kymmenen pikkuvaluuttaa katoaa ja 
tilalle tulee yksi suuri, tulee kansainvälisestä 
valuuttajärjestelmästä kahden suuren 
valouutta-alueen hallitsema. Tutkijoita askar
ruttaa kysymys, johtaako tämä valuuttojen suu
rempaan vakauteen vai epävakauteen. Tutki
mukseni kolmas essee pyrkii hahmottelemaan 
valuuttakurssin roolia rahapolitiikassa kahden 
suuren talouden mallilla. Perinteisesti käy te
tyissä pienen talouden malleissa maailman häi
riöt ovat pienelle taloudelle annettuja, mutta 
sen omat häiriöt eivät vaikuta muuhun maail
maan. Kahden suuren talouden mallissa sitä 
vastoin häiriöt välittyvät aina myös toiseen 
maahan. 

Tulokset viittaavat siihen, että mikäli muu
tokset inflaatiossa johtuvat pääosin tarjonta
puolen häiriöistä, saattaa toinen keskuspankki 
joutua valintatilanteeseen inflaation ja valuutta
kurssin vakauden välillä. Tarjontahäiriö nostaa 
hintoja molemmissa maissa, kun taas toisen 
maan valuuttaa se heikentää ja toisen maan va
luuttaa vahvistaa. Näin ollen heikkenevän va
luutan maan keskuspankki selviää tilanteesta 
yksiselitteisesti: hidastaessaan inflaatiota kor
koja nostamalla, se samalla myös pysäyttää va
luuttansa heikkenemisen. Sen sijaan vahvistu
van valuutan maan keskuspankki joutuu valit
semaan: jos se hidastaa inflaatiota nostamalla 
korkoja, se samalla kiihdyttää valuuttansa vah
vistumista; jos taas se laskee korkoja pysäyt
tääkseen valuutan vahvistumisen, se joutuu hy
väksymään kiihtyneen inflaatiovauhdin. 

Tulevaisuudessa valuuttakurssiteoriassa 
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odotettavasti keskitytään analysoimaan maail
man päävaluuttojen keskinäisiä suhteita suur
ten talouksien malleilla. Valuuttakurssiteorian 
kehittymiseen vaikuttaa paitsi näiden kolmen 
valuutta-alueen avoimuus myös pääomien liik
kuvuus. Rahan virratessa vapaasti rajojen yli 
tietotekniikan huomattava kehitys vielä nykyi
sestäänkin ennakoi, että markkinoiden tehok
kuus ja odotusten muodostus ovat olennaisia 
tekijöitä tulevaisuuden valuuttakurssiteoriassa 
ja jättävät ehkä perinteiset fundamentit taka-a-
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lalle. Ehkä peliteoria nousee keskeiseksi myös 
valuuttateoriassa, kun pohditaan kolmen suu
ren talousalueen eli Yhdysvaltojen, Emu-alu
een ja Japanin keskinäisiä valtasuhteita maail
man valuuttajärjestelmässä. Teoria ja käytän
nön kokemukset kulkevat käsi kädessä. Siirty
minen Emuun estää näkyvyyden tiellä eteen
päin, mutta varmaa on, että siirtymisen jälkeen 
valuuttamaailmassa avautuu täysin uudenlainen 
ja kiehtova maisema. 




