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Palkansaajien tutkimuslaitos
Euron käynnistyminen ja muuttunut
talouspoliittinen tilannearvio
Talous- ja rahaliitosta käyty etukäteiskeskustelu, oli, suuresta määrästään huolimatta, yksipuolista. Tämä pätee niin tiedotusvälineiden,
lehdistön, päätöksentekijöiden kuin asiantuntijoidenkin keskuudessaan käymälle mielipiteiden vaihdolle. Suuri mielenkiinto kohdistui siihen, kuinka moni maa täyttää kolmannen vaiheen lähestymiskriteerit ja kuinka laajana valuuttaunioni siten käynnistyy. Tämän ohella
pohdittiin paljon sitä, mitkä ovat yhteisvaluutan
edut ja haitat yksittäisen jäsenmaan kannalta.
Mutta näissä arvioinneissa oletettiin yleensä,
että itse valuuttaunionin toiminta on vakaata ja
häiriötöntä.
Keskustelun yksipuolisuudella tarkoitan tässä ennen kaikkea sitä, että arviot siitä, miten talous- ja rahaliitto todellisuudessa toimii ja miten sen toimivuutta voitaisiin parantaa, jäivät
vähäisiksi. Tämä on sitä omituisempaa, kun hy*

Plenum-luento Taloustieteen päivillä Lappeenrannassa 8.2.1999

vin tiedettiin, että rahaunionin käytännön toiminnassa, ennen kaikkea sen sisäisessä päätöksenteossa, oli paljon avoimia kohtia, jotka jäivät odottamaan vastauksia itse valuuttaunionin
käynnistymisvaiheeseen. Eurolle kyllä esitettiin
kosolti tuomiopäivän lukuja. Jopa Euroopan sisäisen rauhan väitettiin sen seurauksena järkkyvän. Mutta tällainen kritiikki oli ulkopuolista,
koko hankkeen torjumiseen tähtäävää. Sellaista
»immanenttia» kritiikkiä, jossa olisi pyritty ennakoimaan euroalueen toiminnan ongelmia ja
haettu niihin vastauksia, ilmestyi aika vähän.
Suuri osa tästä keskittyi arvioimaan vakaus- ja
kasvusopimuksen finanssipolitiikalle asettamia
rajoituksia. Näitäkin käsiteltiin lähinnä maakohtaisten reaalitaloudellisten häiriöiden yksittäiselle jäsenmaalle aiheuttamana epäsymmetrian ongelmana. Näkökulma oli yksittäisen
osallistujamaan.
Talous- ja rahaliiton toimivuuden arvioinnin
ja sen suhteen tehtyjen parannusehdotusten vähäisyys on sitäkin yllättävämpää, kun kolmannen vaiheen lähestyessä kävi yhä selvemmäksi,
että talous- ja rahaliitolle Maastrichtin sopimuksessa asetettu stabilisaatiopoliittinen tehtävä oli
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menettämässä ajankohtaisuuttaan. Maastrichtin
sopimus tähdentää vakaan hintatason takeiden
lujittamista taloudellisen vakauden perusedellytyksenä. Tähän tähdätään sekä Euroopan keskuspankin ainutlaatuisen itsenäisellä asemalla
että vakaus- ja kasvusopimuksen budjettialijäämille asettamilla rajoituksilla. Näiden toivotaan
autopilotin tavoin ohjaavan Euroopan vakaan
hintatason ja samalla kaikenpuolisen taloudellisen vakauden tilaan. Laajempi stabilisaatiopoliittinen kysymyksenasettelu jäi taka-alalle.
Nyt kun 1990-luku kääntyy lopuilleen, näyttää siltä, että inflaatio kyllä on saatu hallintaan.
Mutta taloudellisen vakauden tilaa emme ole
silti saavuttaneet. Finanssikriisi etenee maailmalla sitkeän viruksen tavoin ja kaataa maan
toisensa jälkeen. Yhdysvaltojen ja Euroopan
ulkopuolinen maailma on suureksi osaksi lamassa tai laman uhan alla. Vaikka Yhdysvallat
näyttää toipuneen viimesyksyisestä levottomuudesta yllättävän hyvin – ja paljon Eurooppaa
paremmin – kasvaa huoli siitä, kuinka pitkään
kotitalouksien velkaantumisen ja vaihtotaseen
alijäämän kasvun varaan rakentuva nousu voi
siellä jatkua ja kuinka jyrkäksi käänne lopulta
muodostuu. Euroopan tapahtuvan kasvun merkitys koko maailmatalouden vakaudelle on
näissä olosuhteissa korostunut. Euroopan taloudelliset näkymät ovat kuitenkin viime kuukausina heikentyneet. Euroaluetta vaivaa sitä paitsi
parin viime vuosikymmenen perintönä syntynyt
sitkeä työttömyys, jonka pienentäminen edellyttää sekä kysyntä- että tarjontapuolen toimenpiteitä, samoin näiden viisasta yhteensovittamista.
Myös Euroopan poliittisella kartalla on tapahtunut muutoksia. Useimmissa euromaissa
ovat nyt vallassa sosialidemokraatit. Ne ovat
saneet valtakirjansa lupaamalla taistelevansa
työttömyyttä vastaan. Poliittinen muutos saa lisää merkitystä siitä, että selvimmin kelkkansa
on kääntänyt Saksa, jonka tyydyttämiseksi
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EKP:n ainutlaatuisen itsenäisestä asemasta kuin
vakaus- ja kasvusopimuksen finanssipolitiikalle asettamista rajoituksistakin aikanaan sovittiin. Ajan muutosta osoittavaa ja samalla hämmentävää on, että juuri Saksan valtiovarainministeri esittää nyt äänekkäimmin koronalennusvaatimuksia ja puhuu löysemmästä finanssipolitiikasta sen vaihtoehtona.
EKP:n johdon ja uusien hallitusten välille
muodostuneessa jännitteessä edellinen edustaa
1980-luvun talouspoliittista ajattelua ja korostaa
alhaisen inflaation takeiden sekä rakenteellisten
uudistusten merkitystä. Jälkimmäiset taas vaativat pikaisia – ja mieluiten leveällä rintamalla
toteutettavia – toimia taloudellisen kasvun nopeuttamiseksi.
Keskeiseksi tässä kiistelyssä on noussut
EKP:n korkopolitiikan rooli. Vielä viime keväänä ennakoitiin yleisesti, että euron käynnistämisvaiheen pääongelmaksi muodostuisi alueen sisäinen epäsymmetria – lähinnä reuna-alueiden maiden, kuten Irlannin, Suomen ja Portugalin, suhdannetilanteen poikkeaminen alueen keskimääräisestä. Nyt näyttää siltä, että euron ensimmäiseksi testiksi muodostuukin talouspolitiikan virittäminen koko euroalueen tasolla
Käsittelen lähemmin kahta ajankohtaista, euroalueen talouspolitiikkaan liittyvää kysymystä.
Toinen näistä on rahapolitiikan avoimuus – tai
EKP:n rahapolitiikan reaktiofunktion tunnettavuus – toinen taas raha- ja finanssipolitiikan yhteensovittaminen, siis EKP:n ja euroalueen valtiovarainministereiden välisen yhteistyön ongelmat.

Rahapolitiikan avoimuus
Rahapolitiikan avoimuuden, ymmärrettävyyden
ja tilivelvollisuuden – mitä suomen sanaa käsitteestä accountability sitten käytetäänkään –
merkitys kiteytyy siihen, että keskuspankilla on
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parhaat edellytykset onnistua tehtävässään, jos
yleisö ymmärtää, mitkä ovat rahapolitiikan tavoitteet ja millä perustein tämä reagoi ympäristön muutoksiin. Jos näin on, yleisö itse voi toimia myötäsukaan ja ennakoiden keskuspankin
pyrkimyksiin nähden. Sopeutuminen rahapolitiikan muutoksiin tapahtuu pienimmin kansantaloudellisin kustannuksin.
Keskuspankkien toimintatavat politiikkansa
avoimuuden ja ymmärrettävyyden turvaamiseksi poikkeavat historiallisesti toisistaan. Näiden
erojen merkityksen asettaa tosin kyseenalaiseksi John Taylorin 1990-luvun alkuvuosina tunnetuksi tekemä väite, jonka mukaan kaikki keskuspankit – riippumatta siitä, miten ne toimensa julkisuudelle esittävät – loppujen lopuksi reagoivat melko samalla tavalla toisaalta inflaation, toisaalta tuotantoresurssien käyttöasteen
muutoksiin. Mutta vaikka näin olisikin, oma
merkityksensä on sillä, miten keskuspankki itse
oman toimintansa yleisölle ja talouspolitiikan
muille osapuolille perustelee. Tämä on tärkeää
vallankin silloin, kun on kysymyksessä EKP:n
kaltainen uusi, uudessa ympäristössä toimiva
keskuspankki.
Keskuspankkien noudattamat avoimuusperiaatteet voi pelkistää kahteen ryhmään. Toinen
perustyyppi on »sääntöperustainen» keskuspankki. Siitä on käytetty esimerkkinä Saksan
keskuspankkia. Sehän on ilmoittanut pyrkivänsä tiettyyn rahan määrän kasvuvauhtiin ja
reagoivansa, jos raha-aggregaattien kehitys
poikkeaa tavoitellusta. Toinen perustyyppi on
taas toimenpiteensä »tapauskohtaisen tilannearvioon» perustava keskuspankki. Tästä puolestaan tarjoaa esimerkin Yhdysvaltojen keskuspankki. Sillä ei ole julkista politiikka-sääntöä
vaan se perustaa toimensa laajaan, koostumukseltaan vaihtelevaan ja tilanteen mukaan eri tavalla painottuvaan joukkoon reaali- ja rahataloudellisia indikaattoreita.

EKP:n sijoittaminen tälle sääntö-harkinnanvara-akselille on vaikeaa. Sen ensimmäisissä piirustuksissa tähdättiin saksalaistyyppiseen, sääntöperustaiseen rahapoliittiseen päätöksentekoon.
Mutta tästä puhdaslinjaisuudesta on pala palalta
tingitty suuremman harkinnanvaran suuntaan.
Jo ennen EKP:n käynnistymistä keskusteltiin
siitä, olisiko inflaatio parempi rahapolitiikan
välitavoitteeksi rahan määrän sijasta. EKP teki
– sinänsä perustellun – Salomonin tuomion ilmoittamalla välitavoitteikseen sekä inflaation
että, tosin väljemmiksi viitearvoiksi luonnehditut, raha-aggregaatit. Rahan määrä olisikin ollut hankala yksinomaiseksi, tiukaksi välitavoitteeksi pelkästään takia, ettei rahan kysynnästä
euroalueella ole kokemusta.
Inflaatiotavoite jo sinänsä lisää harkinnanvaraa rahapoliittisessa päätöksenteossa. Tämän on
perustuttava koko kansantaloutta koskevaan ennusteeseen ja tästä johdettuun inflaatioarvioon.
Rahapoliittisesta päätöksenteosta tulee vääjäämättä eteenpäin katsovaa ja ennakoivaa mekaanisen rahan määrän muutoksiin reagoinnin sijasta.
Inflaatiotavoitteeseen sisältyvää harkinnanvaraa lisää juuri tällä hetkellä inflaation hidastuminen liki olemattomaksi. Tämä näyttää merkinneen hintatason muuttumista aiempaa jäykemmäksi. Nyt saavutettu likimääräinen hintojen vakaus on sopusoinnussa hyvinkin paljon
toisistaan poikkeavien reaalisten kasvulukujen
kanssa. Japani on hyvä esimerkki tällaisesta nimellisen hintatason jäykkyydestä. Hintataso on
ollut siellä käytännössä vakaa 1990-luvun alun
jälkeen. Kokonaistuotannon kasvuluvut ovat
silti vaihdelleet siellä paljon eikä varsinainen
deflaatio ole käynnistynyt, vaikka kansainvälisten taloudellisten järjestöjen arvioima deflaatiokuilu on kasvanut jo 10 %:iin.
EKP:n itselleen varaama harkinnanvara näyttää yhteisen rahapolitiikan käynnistyttyä yhä li-
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sääntyneen. Euromaiden joulukuussa synkronoidusti suorittama koron alennus käy tästä esimerkiksi. Päätösten perusteluissa ei yritettykään
hakea täsmällisiä yhtymäkohtia EKP:lle vahvistettuihin rahapolitiikan välitavoitteisiin. Tämä
olisikin ollut vaikeaa, koska sen kummemmin
raha-aggregaateissa kuin inflaatiossakaan ei ollut havaittavissa selviä muutoksia eikä niiden
kehityssuunta poikennut ennalta asetetuista tavoitteista. Päätöksiä perusteltiin sen sijaan yritysbarometrien nopealla heikkenemisellä Euroopassa. Perustelu oli sinänsä hyvä. Sen suhde
rahapolitiikan välitavoitteisiin jäi kuitenkin epäselväksi.
Joulukuisen koronalennuksen epämääräisyyttä selittää osaltaan se, että se oli kansallisten keskuspankkien, ei EKP:n päätös. Epäselväksi ei kuitenkaan jäänyt, että se oli, sylttytehtaasta riippumatta, euroalueen ensimmäinen yhteinen rahapoliittinen toimi. Mutta uutta harkinnanvaraa – tai tässä tapauksessa lähinnä epämääräisyyttä – rahapoliittiseen päätöksentekoon
toi se, että yhteistoimi näytti ulkopuolisen silmin pikemminkin euroalueen suurten keskuspankkien kuin EKP:n orkestroimalta. Siinä
määrin yllätetyltä ja ulkopuoliselta EKP:n johto kommentteineen kuulosti. Korkopäätökset
vastaisuudessa tekevässä EKP:n neuvostossa
kansallisten keskuspankkien pääjohtajilla on
pysyvä enemmistö johtokuntaan nähden. On
mahdollista, että he käyttävät jatkossakin tosiasiallista rahapoliittista päätösvaltaa. Jos näin
käy, kasvaa liikkumavara EKP:n rahapolitiikassa entisestään.
Viime viikkoina EKP on joutunut selittämään, miksei se ei alenna ohjauskorkoja uudelleen. Se on nytkin vedonnut – nimenomaisten
välitavoitemuuttujien ohella – myös muihin, tilannekohtaisiin tekijöihin, kuten kotitalouksien
edelleen vahvaan luottamukseen ja, mielenkiintoista kyllä, euron dollarikurssin heikkenemi-
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seen, jota useimmat ulkopuoliset arvioijat pitänevät tilapäisenä. EKP:n edustajien suusta
ovat alkaneet toistua myös väitteet, että Euroopan työttömyyden ja hitaan kasvun syyt ovat rakenteellisia eivätkä siten rahapolitiikalla hoidettavissa.
Ei ole oikeastaan mitään vastaansanottavaa
siihen, että tapauskohtaisen harkinnan merkitys
EKP:n rahapolitiikassa on euroalueen käynnistyttyä lisääntynyt. Kuten edellä oli puhekin,
EKP:n toiminta vasta muotoutuvalla ja rahataloudellisilta käyttäytymistavoiltaan tuntemattomalla euroalueella samoin kuin poikkeuksellinen taloudellinen tilanne – inflaation hidastuminen olemattomiin sekä kansainvälisen talouskriisin uhka – edellyttävät sitä, että EKP perustaa rahapoliittiset päätöksensä enenevässä määrin muihinkin tekijöihin kuin inflaatiovauhtiin
ja rahan määrään.
Olennainen seikka kuitenkin on, että harkinnanvaran kasvu asettaa keskuspankin toiminnan
avoimuudelle entistä suuremmat vaatimukset.
Suurempi harkinnanvara merkitsee entistä monimutkaisempaa rahapolitiikan reaktiofunktiota
ja siten yleisön kannalta entistä suurempia informaatiovaatimuksia, jotta se voisi ennakoida
oikein rahapoliittisia päätöksiä ja jotta sen reaktiot tukisivat rahapolitiikan pyrkimyksiä.
Mitä suuremmassa määrin keskuspankki siis
perustaa päätöksensä ennusteisiin, sitä tarkemmin sen on näistä raportoitava niin inflaation
kuin muidenkin tekijöiden, ennen kaikkea sisäisiä inflaatiopaineita osoittavan tuotantokuilun,
osalta. Mitä voimakkaampaa ääntä kansalliset
keskuspankit käyttävät EKP:n päätöksenteossa,
sitä tärkeämpää on, että neuvoston pöytäkirjat
julkaistaan ja sen piirissä käydyistä keskusteluista raportoidaan. Päätöksentekijöiden kontrolloimiseksi ja ulkopuoliselle kritiikille alistamiseksi tämä on suorastaan elintärkeää, jos uhkaa käydä niin, että kansalliset keskuspankit al-
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kavatkin vetää kotiin päin ja unohtavat koko
euroalueen näkökulman. EKP:n edustajat ovat
tosin torjuneet pöytäkirjojen julkistamisen juuri sillä perusteella, että tämä lietsoisi kansallisten erityisnäkökohtien esille tuontia. Näin sanoessaan he unohtavat, että kansallisten keskuspankkien johdon edellytetään olevan on aivan
yhtä lailla riippumatonta poliittisista päätöksentekijöistä kuin EKP:n johtokunnankin.
Tämä harkintavallan ja avoimuuden välillä
vallitseva riippuvuus ei ainakaan toistaiseksi ole
saanut EKP:n taholta paljoa huomiota osakseen.
Näyttää pikemminkin siltä, että EKP:n johto
nojaa julkisissa kannanotoissaan ritualistisesti
ennalta ilmoittamiinsa välitavoitteisiin ja viitearvoihin. Samalla se kuitenkin varaa itselleen
suuren, mutta perusteiltaan epämääräiseksi jäävän harkintavallan sen suhteen, miten se näitä
välitavoitteita soveltaa ja tulkitsee ja mitä lisänäkökohtia se rahapolitiikassaan ottaa milloinkin huomioon. Meidän pelisääntöjen noudattamista tähdentävien protestanttien näkökulmasta
voisi puhua – leikkimielellä ja ilman mitään uskonnollisia ennakkoluuloja – katoliseksi paljastuvasta Euroopan keskuspankista, jolle julkiset
rituaalit ja käytännön elämä ovat kaksi eri asiaa.
Kysymys on pohjimmiltaan vakava. Rahapolitiikan ymmärrettävyys, ja viime kädessä onnistuminen tehtävässään, edellyttää, että yleisö
ymmärtää ne perusteet, joilla keskuspankki harkintavaltaansa käyttää. Asian merkitys paljastuu epäsuorasti siitäkin, että laajaa harkintavaltaa käyttävän keskuspankin toiminta on ollut
korostetun avointa juuri niissä maissa, kuten
Yhdysvalloissa, joissa rahapolitiikka on onnistunut hyvin.
Keskuspankin harkintavaltaan liittyy vielä
eräs näkökohta. Mitä suurempi se on, sitä tärkeämpää on rahapolitiikan onnistumisen kannalta yleisön luottamus rahapolitiikan johdon
arvioihin. Yhdysvaltojen rahapolitiikan onnis-

tuminen on tästäkin hyvä esimerkki. Avoimuuskin on pohjimmiltaan keino juuri tämän luottamuksen vahvistamiseksi. Mutta mitä moniselitteisempi rahapolitiikan toimintaympäristö on,
sitä tärkeämpää luottamuksen kannalta on se,
että keskuspankki voi osoittaa historiallisesti
onnistuneensa tehtävässään – että sillä on toisin
sanoen hyvä näyttö.
Uutena instituutiona EKP:lta puuttuu tällainen näyttö. Edellisen perusteella voi sanoa, että
sitä olisi pyrittävä kompensoimaan entistä suuremmalla avoimuudella. Mutta on toinenkin
kompensaatiotapa, joka voi koitua kansantalouden kannalta kalliiksi: näyttö halutaan antaa järjestämällä tieten tahtoen opetus. Otan seuraavaksi esille tähän karttakepin käytön ongelmallisuuden raha- ja finanssipolitiikan koordinointia käsittelevän esimerkiksi avulla.

Raha- ja finanssipolitiikan koordinointi
Rahapolitiikan avoimuuden vaatimusta vähäisemmälle huomiolle on itsenäisen keskuspankin
vastuullisuutta koskeneessa keskustelussa jäänyt
raha- ja finanssipolitiikan koordinoinnin ongelma. On oikeastaan yllättävää, miksi näin on käynyt. Luulisihan koordinaatio-ongelman muodostuvan sitä keskeisemmäksi, mitä itsenäisempi rahapoliittinen päätöksentekijä keskuspankki finanssipolitiikasta vastaavan hallituksen ohella
on. Keskuspankin itsenäisyys ei liioin merkitse
sitä, etteikö se voisi käydä valtiovarainministeriön kanssa keskusteluja raha- ja finanssipolitiikan suhteellisesta painotuksesta. Joutuvathan
nämä kaksi eri päätöksentekijää vääjäämättä ottamaan huomioon toistensa toimet.
Eräänä syynä koordinaatio-ongelman jäämiseen taka-alalle keskuspankin asemasta käydyssä keskustelussa on saattanut olla se uuden poliittisen taloustieteen piirissä viljelty käsitys,
jonka mukaan vaaleilla valitut ministeriöiden
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poliittiset päätöksentekijät pyrkivät turvaamaan
oman uudelleen valintansa – tarvittaessa vaikka
kansantalouden vakauden kustannuksellakin.
Keskuspankin riippumattomuutta tarvitaan takeeksi tästä aiheutuvaa »poliittisten suhdannevaihtelujen» ja inflaation uhkaa vastaan. Samasta syystä voidaan pitää epäilyttävänä myös
keskuspankin ryhtymistä keskustelemaan rahapolitiikastaan valtiovarainministeriön kanssa.
Kysymyksessä on kuitenkin naiivi politiikan
teoria. Se tuskin sopii yksiin ainakaan sen kuvan kanssa, mikä meillä suomalaisilla on oman
valtiovarainministeriömme virkamiesten pyrkimyksistä.
Koordinaatio-ongelman laiminlyönti heijastaa myös naiivia talousteoriaa. Keskuspankin itsenäisyyden analyysin nykyiset makrotaloudelliset perusteet luotiin juuri siihen aikaan 1980luvulla, jolloin rationaaliset odotukset ja finanssipolitiikan merkityksettömyyttä väittävä ricardolainen ekvivalenssi olivat makroteoriassa etualalla. Näissä asetelmissa finanssipolitiikalla ei
yksinkertaisesti ole makrotaloudellista merkitystä, vaikka se voikin vaikuttaa tuotantorakenteeseen ja tuottavuuteen. Stabilisaation näkökulmasta ei koordinaation tarvetta siten ole.
Raha- ja finanssipolitiikan annostus saa kuitenkin oitis merkitystä, kun näistä naiiveista politologisista ja talousteoreettisista oletuksista
luovutaan. Se onkin ollut keskeinen kysymyksenasettelu esimerkiksi perinteisessä avoimen
talouden makroteoriassa, jossa sekä finanssiettä rahapolitiikalla on merkitystä ja jossa valtiovarainministeriö pyrkii keskuspankin tavoin
turvaamaan talouden vakauden. Huomiota on
kiinnitetty siihen, miten näiden kahden politiikka-lohkon keskinäinen painotus vaikuttaa korkokantaan, valuuttakurssiin ja näiden välityksellä kysynnän rakenteeseen.
Juuri raha- ja finanssipolitiikan oikea annostus on nyt ajankohtainen kysymys euroalueen
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talouspolitiikassa. Monesta syystä perustellulta
näyttää sellainen politiikka-yhdistelmä, jossa
rahapolitiikka on kevyttä, finanssipolitiikka taas
suhteellisen kireää. Tällainen alhaisen koron
kautta kasvua hakeva talouspolitiikka lieventäisi julkisen velan ongelmaa euroalueen maissa.
Alhainen korkokanta suosisi investointeja ja kapasiteetin laajentamista sekä hillitsisi euron
vahvistumispaineita. Rakenteelliset ongelmat
työmarkkinoilla ja muualla olisivat kaiketi ratkaistavissa pienimmin sopeutumiskustannuksin
silloin, kun juuri yksityisellä sektorilla syntyy
rivakasti uusia työpaikkoja. Euroalueen alhainen korko ja vahva talouskasvu tukisivat osaltaan myös finanssikriisien varjostamaa kansainvälistä taloutta, jonka kasvu on tällä hetkellä
liiaksi Yhdysvalloissa tapahtuvan, velkaantumiseen perustuvan yksityisen kulutuksen varassa.
Tällaisen alhaisen koron kautta kasvuun tähtäävän talouspolitiikka-yhdistelmän käyttöönottoa puoltavat siis sekä euroalueen sisäiset syyt
että kansainvälisen talouden tila. Inflaation jatkuva hidastuminen, suhdannenäkymien uhkaava heikkeneminen etenkin Saksassa sekä euroalueen suuri vaihtotaseen ylijäämä puhuvat taas
kaikki sen puolesta, että sille on myös euroalueella tilaa. Toisen liikasäästämistalouden, Japanin, tämänhetkinen tila sitä paitsi osoittaa,
kuinka hankalaan tilanteeseen koron alennuksen lykkääminen voi alhaisen inflaation oloissa
johtaa. Uhkana on likviditeettiloukku, jossa
edes nimelliskorkojen alentaminen alarajalleen,
nollaan, ei enää tepsi.
Näyttää siltä, että työttömyyden alentamisessa ovat viime vuosina onnistuneet parhaiten
juuri ne maat, joissa tällainen alhaisen koron ja
finanssipolitiikan kiristämisen yhdistelmä on
saatu aikaan. Yhdysvallat on hyvä esimerkki
tästä. Englanti turvautui siihen irrottauduttuaan
ERM:istä syksyllä 1992. Jo tätä aiemmin olivat
tanskalaiset ja irlantilaiset onnistuneet kääntä-
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mään taloutensa kurssin samoin reseptein. Näissä pienissä Euroopan maissa toimi inflaationäkymien vakauttamiseksi lisäksi hyvin työmarkkinajärjestöjen ja hallituksen välinen yhteistyö.
Juuri samanlaisella reseptillähän on Lipposen
hallitus myös meillä onnistunut talouspolitiikassaan viime vuosina hyvin.
Raha- ja finanssipolitiikan oikean annostelun
löytäminen voi kuitenkin osoittautua koko euroalueen mittakaavassa vaikeaksi. Keskuspankin ja euroalueen valtiovarainministeriöiden välit ovat lähtökohtaisesti jännitettyjä. Valtiovarainministereiden enemmistö painottanee kasvua ja työllisyyden kohentamista. He edustavat
hallituksia, jotka ovat saaneet mandaattinsa
työttömyyden vastaisilla ohjelmilla ja joilla on
kiire antaa näyttöjä. Heidän näkemyksensä kuitenkin eroavat lukuisissa kohdin toisistaan eikä
euroalueen hallitusten kyvystä sovittaa yhteen
eri maiden finanssipolitiikka johdonmukaiseksi
kokonaisuudeksi ole näyttöä. Myös institutionaaliset edellytykset tällaiseen finanssipoliittiseen yhteistoimintaan ovat heikot.
EKP:n pankkiirit taas edustavat 1980-luvun
ajattelua, joka korostaa inflaation vastaisuutta.
He suhtautuvat epäilyksin uusien valtiovarainministereiden pyrkimyksiin. Tällaisessa tilanteessa heillä on houkutus toimia strategisesti ja
antaa koron alennusten odottaa, kunnes hallitukset ovat osoittaneet valmiutensa tiukkaan
budjettipolitiikkaan ja rakenteellisiin uudistuksiin. EKP voi katsoa olevansa näytön tarpeessa
ja uskottavuutensa vahvistamisen edellyttävän,
ettei koron alennusta kiirehditä, vaikka muiden
osapuolten toimet ja taloudellinen tilanne tekisivät sen jo perustelluksikin.
Yksittäisen maan näkökulmasta euroalue sitä
paitsi lisää finanssipolitiikan kiristämisen kokonaistaloudellisia kustannuksia. Jos näet maalla
on oma raha, finanssipolitiikan kiristämisen ja
koron alentumisen välillä on melko välitön yh-

teys, kuten Suomen tapauksessa 1990-luvulla
on nähty. Rahaliitossa taas korko on yksittäisen
– ainakin pienen – maan kannalta annettu sen
omasta finanssipolitiikasta riippumatta. Sen
alentuminen ei kompensoi finanssipolitiikan kiristämisen aikaansaamaa kokonaiskysynnän supistumista.
Koordinoinnin vaikeutta näissä olosuhteissa
voi valaista kärjistetyllä esimerkillä. Jos korko
on annettu eivätkä euroalueen hallitukset usko
EKP:n rahapolitiikan reagoivan finanssipolitiikkaan, finanssipolitiikan samanaikainen kiristäminen kaikissa rahaliiton maissa vain heikentää
lopputulosta yksittäisen maan kannalta. Kokonaiskysynnän supistuminen muissa rahaliiton
maissa näet supistaa sen nettovientiä ja alentaa
kokonaiskysyntää kotimaisen finanssipolitiikan
kiristämisen ohella. Yksittäisen maan kannalta
olisi siis toivottavaa, että muut jäsenmaat löysäisivät finanssipolitiikkaansa. Tästä tullaan
johtopäätökseen, että jos rahaunionin keskuspankki ei kerran suostu yhteistyöhön, on hallitusten näkökulmasta tavoiteltavaa koordinoitu
finanssipolitiikan löysääminen.
Tällainen johtopäätös osoittaa puolestaan oikeaksi keskuspankin alkuperäisen kannan olla
alentamatta korkokantaa. Finanssipolitiikan keventyessä se voi ryhtyä kiristämään rahapolitiikkaa. Valtiovarainministerit saavat tästä puolestaan syyn keventää edelleen finanssipolitiikkaa.
Vakaus- ja kasvusopimuksen alijäämärajat tulevat ehkä vastaan. Mutta tälläkään ei välttämättä
ole merkitystä, koska sanktioiden toimeenpanosta päättää viime kädessä neuvosto. Lopputuloksena on sellainen löysän finanssipolitiikan ja kireän rahapolitiikan yhdistelmä, jonka haitoista –
korkea korko, alhaiset investoinnit, suuri työttömyys ja kasvava julkinen velka – Euroopalla on
jo kosolti kokemuksia 1980-luvulta.
Seurauksena voisi olla myös sellainen EKP:n
ja poliittisten päätöksentekijöiden vastakkain-
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asettelu, joka jäytäisi talous- ja rahaliiton hyväksyttävyyttä ja lisäisi kritiikkiä Euroopan demokratia-vajetta kohtaan. EKP:n itsenäisyys
voisi joutua uhanalaiseksi.
Yhteistyöhakuisuus ja avoimuus näyttäisivät
siis olevan sekä hallitusten että keskuspankin
edun mukaisia. Mutta miten päätyminen edellä
kuvattuun, kaikkien osapuolten kannalta vahingolliseen vangin dilemmaan olisi sitten parhaiten vältettävissä?
Kasvu- ja vakaussopimus on osaltaan tulkittavissa vastaukseksi raha- ja finanssipolitiikan
koordinointiongelmaan. Sitä on itse asiassa perusteltukin rahaliiton muutoin luomalla taipumuksella liian keveään finanssipolitiikkaan.
Vakaus- ja kasvusopimus tukee koordinaatiota
kuitenkin vain tietyissä olosuhteissa. Vielä viime keväänä näytti vielä siltä, että talous- ja rahaliiton kolmas vaihe käynnistyy juuri sellaisissa olosuhteissa, joissa se on sopiva rajoite finanssipolitiikalle. Mutta taloudellisten näkymien heikkeneminen Euroopassa on merkinnyt
kuitenkin sitä, että finanssipolitiikan kiristämisen hinta – jos koron oletetaan pysyvän muuttumattomana – on hallitusten kannalta kasvanut. Sanktiorajojen pitävyys on muuttunut tämän myötä kyseenalaiseksi. Euroalueella voi
pahimmassa tapauksessa olla siis heti alkuvaiheessa edessään se sanktioiden soveltamiseen
liittyvä hankala uskottavuustesti, jota aiemmissa arvioinneissa pelättiin.
Näyttäisi kaiken kaikkiaan siltä, että Euroopan keskuspankilla on parhaat mahdollisuudet
toimia umpikujan laukaisijana. Inflaation uhka
on väistynyt taka-alalle ja EKP:n itsenäisyys
sekä inflaation vastaisuus ovat Maastrichtin sopimuksen kautta siinä määrin kiveen hakattuja
ja maailmalle julistettuja, että EKP:n arvovalta
sallii sen hyvin ottaa aloite sopimiseksi kaikkien osapuolten kannalta parhaan politiikka-yhdistelmästä. Sen tulisi toisin sanoen viestittää
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uskottavasti euroalueen talouspolitiikan muille
osapuolille, neuvostolle ja työmarkkinoille, että
rahapolitiikka tukee lähiaikoina kasvua ja korot
alenevat sitä enemmän, mitä tehokkaammin
budjettialijäämien supistuminen ja rakenteellisten uudistusohjelmien toteuttaminen tukevat rahapolitiikan keventämistä.
EKP on yhteistoiminnan johtajaksi luonteva
myös siksi, että se on yhtenäinen päätöksentekoinstituutio koordinointikyvyltään puutteelliseen
valtiovarainministereiden neuvostoon verrattuna,
Euroopan hajanaisesta työmarkkinajärjestelmästä puhumattakaan. Jos se omaksuu – ja tekee
muille osapuolille tiettäväksi – raha- ja finanssipolitiikan koordinointiin sekä rakennepoliittisten
uudistusten tukemiseen tähtäävän reaktiofunktion, kasvaa todennäköisyys, että valtiovarainministerit löytävät paremmin yhteisymmärryksen
budjettialijäämien supistamisesta. Heitä auttaa
se, että alhaisen koron ruokkima kasvu tukevoittaa veropohjaa. Rakenneuudistuksetkin käyvät
monelta osin parhaiten päinsä, kun nopeutuva
kasvu ja paraneva työllisyys lieventävät niihin
liittyviä sopeutumiskustannuksia. EKP:n riskiä
toimia tienraivaajana raha-, finanssi- ja rakennepolitiikan koordinaatiossa vähentää lisäksi se,
että keskuspankki voi aina muuttaa rahapolitiikkaansa, mikäli muut osapuolet eivät toimi yhteistyön edellyttämällä tavalla.
Jää nähtäväksi, onko Euroopan keskuspankki valmis ottamaan tällaisen pelin johtajan roolin. Sen taholta viime aikoina esitetyt lausunnot
eivät ole välttämättä kovin rohkaisevia. Niissä
näyttää omaksutun juuri edellä vangin dilemmaan johtanutta, strategista suhtautumista
muistuttava, viivyttelevä asenne. Niinpä rahapolitiikan muuttumattomuuden perusteluina on
käytetty uhkaa finanssipolitiikan liiasta löysyydestä, samoin työmarkkinoiden jäykkyyksiä.
Muiden on vaadittu liikkuvan ennen EKP:n
omia toimia.
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Kun huoli EKP:n viivyttelystä kasvaa, näyttävät muiden osapuolten panokset pelissä vuorostaan kovenevan. Keskuspankki yritetään patistaa liikkeelle vastauhkauksin. Tätä taustaa
vasten ovat tulkittavissa Saksan valtiovarainministeri Oskar Lafontainen monet, päällisin puolin ristiriitaiset lausunnot. Hän on vihjaissut finanssipolitiikan löysäämisestä, ellei EKP kevennä rahapolitiikkaansa. Tämä voisi vuorostaan johtaa kasvu- ja vakaussopimuksen alijäämärajojen ylitykseen ja nostaa pöydälle kysymyksen koko sopimuksen tulkinnasta. Mutta on
epävarmaa, miten talous- ja rahaliiton mahdollinen uskottavuuskriisi vaikuttaa EKP:iin, joka
on kiinnostunut finanssipolitiikasta kiristämisestä.
Maastrichtin sopimus antaa valtiovarainministereille toisen uhka-aseen, joka myös on
noussut yllättäen esiin. Neuvosto voi näet puuttua euron kurssin määräytymiseen. Jos se on
yksimielinen, se voi päättää euron kytkemisestä jollakin kurssijärjestelmällä EU:n ulkopuolisiin valuuttoihin. Määräenemmistönkin turvin
se voi asettaa EKP:lle euron kurssikehitystä
koskevia suuntaviivoja, joita keskuspankki tuskin voisi sivuuttaa olankohautuksella.
Tällainen euron kurssiin puuttuminen on
kova uhkaus. Sehän merkitsisi tiukimmillaan,
kiinteän kurssin järjestelmänä, pistettä EKP:n
itsenäiselle rahapolitiikalle. Suhdannepoliittinen vastuu jäisi finanssipolitiikalle. Voi kysyä,
kuinka järkevää omasta rahapolitiikasta luopuminen olisi Euroopan kannalta, kun sen kyky
tehokkaaseen finanssipoliittiseen yhteistyöhön
on heikko. Koron vaihtelut voisivat muodostua
kestämättömän suuriksi. On lisäksi otettava
huomioon, että Euroopan, Pohjois-Amerikan ja
Japanin kesken vallitsee melkoinen epäsymmetria niin tämänhetkisen suhdannetilanteen kuin
taloudellisen rakenteenkin osalta. Mutta mielenkiintoisempaa tässä yhteydessä on, lisääkö

pelko rahapoliittisen autonomian menettämisestä EKP:n halukkuutta raha- ja finanssipolitiikan
annostusta koskeviin välipuheisiin. Ainakin se
vaikutus uhkauksilla näyttää toistaiseksi olleen,
että EKP on alkanut korostaa ottavansa rahapolitiikkansa mitoituksessa huomioon myös euron
ulkoisen arvon.

Lopuksi
Rahapolitiikan ymmärrettävyys sekä raha- ja finanssipolitiikan koordinaatio euroalueen tasolla ovat vain esimerkkejä euroalueen talouspolitiikan käynnistämisen ongelmista. Ne liittyvät
kiinteästi yhteen. Mitä suljetumpaa raha- tai
muu talouspoliittinen päätöksenteko on ja mitä
suurempi harkinnanvara ulkopuolisten havaitsemiin päätössääntöihin jää, sitä suurempi on riski ajautumisesta yhteistyön sijasta sen kaltaiseen, lopputulokseltaan huonoon strategiseen
asetelmaan kuin edellä on kuvattu.
Oma kysymyksensä on, miten sovittaa yhteen
finanssipolitiikan koordinointi euroalueen tasolla kansallisen fiskaalisen suvereniteetin kanssa.
Tämä ongelmaa kärjistyy, jos kansallisen finanssipolitiikan vaatimukset poikkeavat epäsymmetrian takia toisistaan. Mikä elin annostelee eri
maiden finanssipolitiikan sellaiseksi kokonaisuudeksi, että se palvelee samanaikaisesti sekä toisistaan poikkeavia kansallisia tarpeita että koko
euroalueen vakautta? Maastrichtin sopimukseen
sisältyvä finanssipolitiikan keskinäisen seurannan menettely on vasta ensimmäinen askel tähän
suuntaan. Senkin kehittämisen kannalta olisi toivottavaa, että euroalueet ensimmäiset vuodet olisivat taloudellisen kehityksen kannalta rauhallisia ja EKP omaksuisi euroalueen talouspolitiikassa aloitteellisen roolin.
Luulen, että euroalueen alkuvaiheen päätöksentekoon ja tämän valmisteluun osallistuneet
henkilöt ovat itsekin yllättyneet siitä, kuinka
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nopeasti ja kuinka konkreettisina paineet talouspolitiikan yhteensovittamiseen ovat nousseet
esiin talous- ja rahaliiton kolmannen vaiheen
käynnistyttyä. Selvältä myös näyttää, että varsin nopeassa tahdissa joudutaan tekemään valintoja ja omaksumaan käytäntöjä, jotka määräävät ehkä pitkäksikin aikaa eteenpäin euro-
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alueen talouspolitiikan puitteet. Jälkikäteen voi
vain valittaa sitä, että haasteet joudutaan ottamaan vastaan varsin valmistautumattomina eikä
esimerkiksi tutkimuksesta ole kovin paljoa
apua. Mutta sitä suurempi tarve keskustelulle ja
tutkimukselle on nyt, kun perusvalinnat kaatuvat käsiin.

