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Väitöskirjani kansainvälisen talouden tutki-
musperinteeseen liittyvät tutkimukset paneutu-
vat ostovoimapariteetin (jatkossa OVP) prob-
lematiikkaan, tai oikeammin ostovoimaparitee-
tista ilmenevien poikkeamien problematiik-
kaan. Perinteisesti ymmärrettynä ostovoima-
pariteetti on nimenomaan teoria tai malli ni-
mellisen valuuttakurssin tai sen muutoksen
määräytymisestä. Nimellisen valuuttakurssin
muutosta verrataan maiden välisiin hintaeroi-
hin. OVP:n voi siis nähdä yksittäisten kaupat-
tavien hyödykkeiden hintoihin liittyvän yhden
hinnan lain kansantalouksien hintatasoihin liit-
tyvänä yleistyksenä.

Väitöskirjan ensimmäinen luku tarjoaa pit-
kähkön ja kattavan johdannon tutkimuksen
teemojen taustoihin sekä motivointeihin. En-
simmäinen varsinaisista substanssiesseistä on
luku kaksi. Luvun tutkimus hyväksyy lähtö-
kohdakseen empiirisen havainnon, että ehkä

suurin osa reaalisen valuuttakurssin havaituis-
ta vaihteluista aiheutuu kaupattavien hyödyk-
keiden suhteellisten hintojen mittavistakin
vaihteluista, erityisesti silloin kun USA ja dol-
lari ovat tarkasteluissa mukana. Tämä on risti-
riidassa klassisen Harrod-Balassa-Samuelson
(HBS) -teorian kanssa, joka olettaa kaupatta-
vien hyödykkeiden hintatasojen olevan pitkäl-
lä aikavälillä yhteneväiset. HBS:n mukaan sul-
jetun sektorin avointa sektoria hitaampi tuot-
tavuuden kasvu sektoreittain liikkuvan työvoi-
man tapauksessa johtaa suljetun sektorin suh-
teellisen hinnan, ja siis kansantalouden hinta-
tason inflatoitumiseen ja tämän mekanismin
tulisi viime kädessä olla syynä poikkeamiin
OVP:sta.

Esseessä käytetään yhteisintegroituvuus-
ekonometrian menetelmiä reaalisen valuutta-
kurssin empiiriseen mallintamiseen. Valittuna
metodina on Johansenin yhteisintegroituvuus-
menetelmä, jota sovelletaan sekä I(2) että I(1)
aikasarjoihin. Tutkimuksen innovaatio on öl-
jyn hintamuutosten huomioiminen USA:n dol-
larin ja Saksan markan välisen reaalisen valuut-
takurssin stokastisten vaihteluiden mallintami-
sessa. Lopputulokset antavat viitteitä oletuksel-

1 Tämä kirjoitus esittelee väitöskirjani ”Essays on Purchas-
ing Power Parity Puzzle”, joka hyväksyttiin Tampereen yli-
opistossa marraskuussa 2005. Väitöskirjani esitarkastajina
toimivat professori Juuso Vataja (Vaasan yliopisto) ja toh-
tori Jouko Vilmunen (Suomen Pankki). Vilmunen toimi
myös vastaväittäjänä.
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le, että öljyn hinta on se puuttuva tekijä, joka
selittäisi dollarin reaalisen valuuttakurssin vaih-
teluita.

Dollarin valuuttakurssin vahvistumisen
nähdään olevan seurausta keskeisten öljyntuot-
tajamaiden taipumuksesta allokoida kasvaneis-
ta öljytuloista saatuja varantoja dollaria suosi-
vasti. Selityksessä seurataan Krugmanin (1983)
esittämää ajatusta dollarin ja öljyn hinnan väli-
sestä mekanismista. Kallistuva öljy siirtää va-
rantoja öljyn nettotuojilta öljyn nettoviejille.
Tästä seuraa vaihtotaseen heikentyminen öljyn
tuojamaissa, mutta pääomataseen paraneminen
öljyn viejien allokoidessa kasvaneita ylijäämi-
ään öljyntuojamaiden valuuttojen arvoisiin si-
joituksiin. Se onko nettovaikutus dollari-mark-
ka -tapauksessa dollaria suosiva, riippuu siitä
onko dollariarvoisten sijoitusten määrä verrat-
tuna markkamääräisiin sijoituksiin suhteessa
suurempi kuin öljyn hinnan aiheuttama vaih-
totaseen alijäämä Yhdysvalloissa verrattuna
Saksaan. Tutkimuksessa esitetyn tilastollisen
mallin mukaan vaikutus on positiivinen myös
reaalisen valuuttakurssin osalta, koska öljyn
hinta vahvistaa vain väliaikaisesti dollaria eikä
näin saa aikaan muutoksia kaupattavien hyö-
dykkeiden hinnoissa. Kun tämä vaikutus ote-
taan huomioon, pystytään todentamaan myös
klassinen yhteys tuottavuuserojen (HBS) ja
reaalisen valuuttakurssin välillä.

Vaikka tutkimus on verrattain vanha, on se
jälleen äärimmäisen ajankohtainen. Saksan
markan voi nyttemmin korvata eurolla ja joh-
topäätökset tuntuvat olevan edelleen voimas-
sa. On kuitenkin todettava, että tuloksiin ja tul-
kintoihin liittyy eräitä ongelmia. Ensinnäkin on
ainakin jossakin määrin vaikea löytää puhtaas-
ti taloudellisia perusteluja dollaria voimakkaas-
ti suosivalla allokaatiolle, koska kyseessä ole-
vien valuuttojen tapauksessa tuottojen histo-

riallinen korrelaatio on korkea. Syyt saattavat-
kin olla osin poliittisia, jolloin Yhdysvaltojen
keskeinen rooli Lähi-idässä saattaa osittain se-
littää asiaa. Mikäli mukana on poliittista har-
kintaa, ongelmaksi muodostuu vaikutussuh-
teen epästabiilisuus, koska poliittisten suhdan-
teiden muuttuessa vaikutus saattaa kadota tai
muuttua jopa päinvastaiseksi. Pyrkimys ym-
märtää nykyisiä maailmantalouden kehityskul-
kuja täysin ilman viittausta maailmanpolitiik-
kaan olisi kuitenkin vähintäänkin riittämätön-
tä analyysiä.

Kolmas essee esittelee mielenkiintoisen re-
aalioptioiden teorian sovelluksen dollarin reaa-
lisen valuuttakurssin vaihteluiden selittämisek-
si. Tarkasteluissa keskitytään mallintamaan ni-
mellisen valuuttakurssin vaikutuksia kaupatta-
vien hyödykkeiden hintoihin. Analyysin perus-
ideana on tarkastella valuuttakurssiepävarmuu-
den vaikutuksia yritysten sijoittumispäätöksiin
ja tätä kautta kaupattavien hyödykkeiden hin-
toihin ja, viime kädessä, poikkeamiin OVP:sta.

Dixitin kontribuutiot (1989a) ja (1989b)
ovat esseen tarkastelujen kannalta keskeiset
referenssit. Ongelmaksi Dixitin mallissa muo-
dostuu mallin dynamiikka, joka on liian stabiili
pystyäkseen jäljittelemään reaalisen valuutta-
kurssin muutoksia. Dixitin mallin liiallisen dy-
naamisen stabiilisuuden ongelmaa pyritään
korjaamaan ymmärtämällä valuuttakurssin ai-
kaura epäjatkuvaksi. Dixitin oletusta jatkuva-
aikaisesta aikasarjaprosessista laajennetaankin
työssä mallintamalla valuuttakurssi sekoitukse-
na diffuusio- ja (Poissonin) hyppyprosessia.
Myös tässä kontribuutiossa on hyvä havaita,
että mallia valitessa otetaan implisiittisesti an-
nettuna oletus siitä, että kaupattavien hyödyk-
keiden hintavaihtelut ovat viime kädessä kes-
keisessä asemassa OVP-poikkeamien selittämi-
sen kannalta.
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Teoreettisten tulosten mukaan suotuisten vä-
liaikaisten valuuttakurssimuutosten tulee olla
hyvin suuria, jotta niillä olisi investointeja li-
säävä vaikutus vahvistuneen valuuttakurssin
alueella. Tulosten mukaan sekaprosessilla pys-
tytään kuitenkin ehkä paremmin jäljittelemään
reaalisen valuuttakurssin aikauraa. Työssä esi-
tetyt laskelmat ovat kuitenkin ainoastaan suun-
taa antavia ja mahdolliset ansiot ainoastaan teo-
reettisia, koska analyysissä joudutaan tekemään
useita sellaisia yksinkertaistuksia, joiden seu-
rauksena yhteys reaalimaailmaan jää vähäisek-
si. Lisäksi työssä käytetty kuluttajahintaindek-
siin perustava reaalinen valuuttakurssi on osin
ongelmallinen työn teoreettisen osion suhteen,
koska kuluttajahintaindeksiin perustuvassa
reaalisessa valuuttakurssissa ei-kaupattavien
hyödykkeiden osuus on suuri.

Viimeisessä esseessä tutkitaan epälineaaris-
ten aikasarjamenetelmien avulla dollarin ja eu-
ron välisiä valuuttakurssimuutoksia. Esitykses-
sä estimoidaan ei-monotoninen toisen asteen
logistinen autoregressiivinen malli dollarin ja
euron väliselle reaaliselle valuuttakurssille. Tut-
kimuksessa osoitetaan, että valuuttakurssi on
pääosin liikkunut tietyssä vaihteluvälissä, jon-
ka laajuus katsotaan olevan seurausta valuutta-
markkinoilla toimivien sijoittajien reaktioista
keskuspankin toimenpiteisiin. Työssä ei sinän-
sä estimoida mitään mallia keskuspankin toi-
menpiteiden epälineaarisesta vaikuttavuudesta
vaan tulosten selitys tukeutuu Sarnon ja Taylo-
rin (2001) esittämiin hypoteeseihin keskuspan-
kin roolista valuuttakursseihin liittyvien odotus-
ten muodostumisessa. Vaihteluvälin ulkopuo-
lella valuuttakurssi on melko nopeasti palautu-
nut kohti tasapainotasoa, mutta vaihteluvälin
sisäpuolella sen muutokset ovat satunnaisia.

Ekonometrisessä mielessä työn uutuusarvo
liittyy käytettyyn estimointimenetelmään. So-

peutumisfunktiolle valittu toisen asteen logis-
tinen muoto poikkeaa kirjallisuudessa yleisesti
käytössä olevasta eksponentiaalisesta standar-
dista. Valittu toisen asteen logistinen muoto
mahdollistaa sekä nopeat että vähittäin sopeu-
tuvat muutokset, kun kirjallisuudessa on ollut
tapana etukäteen rajoittaa sopeutumisen muo-
to.

Mallin avulla estimoitujen rajojen osoitta-
ma satunnaisten muutosten alue on suhteelli-
sen laaja. Se on varmasti seurausta valitusta
yksinkertaisesta autoregressiivisestä rakentees-
ta, mutta sille voidaan löytää perustelut myös
valuuttakurssin suhteellisen vähäisestä merki-
tyksestä kyseessä olevien keskuspankkien po-
litiikkasäännöissä. Toisaalta euron saavuttaes-
sa viime vuoden puolella estimoidun vaihtelu-
välin ylärajan, noin karkeasti ottaen 1.30,
EKP:n pääjohtaja Jean-Claude Trichet kuvasi
muutoksia patologisiksi. Nyttemmin muutok-
set ovat olleet kohti ostovoimapariteetin avul-
la määriteltyä tasapainoa ja suuret muutokset
dollarin ja euron valuuttakurssissa ovat mallin
ennustamalla tavalla jääneet väliaikaisiksi. "
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