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1. Saatteeksi

Rahaliiton alkaessa vuonna 1999 yhteisvaluut-

ta euroon kohdistui runsaasti toiveita ja epäilyjä. Euron kaksi ensimmäistä vuotta ovat
osoittaneet monet epäilyt turhiksi ja toiveet
katteettomiksi. Yhdeksi keskeisistä mielenkiinnon kohteista on noussut euron arvo varsinkin
suhteessa dollariin. Euron dollarikurssi on vuoden 1999 alusta lukien ollut laskevalla uralla,
jos kohta alamäki näyttäisi ainakin toistaiseksi
taittuneen loka-marraskuussa 2000.
Euron lyhyt historia ei vielä salli kattavaa
ja luotettavaa empiiristä analyysiä euron ja
muiden valuuttojen vaihtelujen syistä. Niinpä
euron arvosta käytyä julkista, akateemista ja
markkinakeskustelua leimaavat monet enemmän tai vähemmän uskottavat väittämät. Seuraava otanta markkina-analyysien näkökulmasta kirjattuna ei ole kattava, mutta antanee kuvan väittämien kirjosta. Euron on väitetty heikentyneen vuoden 1999 alun jälkeen dollariin
nähden joko ajoittain tai jatkumona, koska siEsitelmä Kansantaloudellisen Yhdistyksen vuosikokouksessa huhtikuun 2. päivänä 2001.
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joittajat eivät usko rahaliiton kestävyyteen, Euroopan keskuspankki on ennalta-arvaamaton,
EU:n laajentuu aikanaan ja heikentää nykyisten jäsenmaiden julkisen sektorin tasapainoa,
euroalueen ikärakenne on Yhdysvaltoja ja kehittyvää Aasiaa ikääntyneempi ja rapauttaa
tuottavuuskehitystä tulevina vuosina, euroalue
on rakenteiltaan jäykkä ja teknologisissa innovaatioissa sekä niiden hyödyntämisessä selvästi Yhdysvaltoja jäljessä, EU-komissio on vaikeuksissa ja euroalue ilman kapteenia jne. Lyhyesti sanottuna yhteisen rahan taloudelliset
edellytykset ovat Euroopassa arveluttavat ja euroalueen tai EU-maiden talouden kasvupotentiaali on Yhdysvaltoja heikompi. Euroaluetta
koskevalle keskustelulle on myös ollut tyypillistä se, että Saksa on esitetty koko euroalueen
kuvana.
Toisaalta, vaikka euron ja euromaiden yhdistetty historia antaakin jo tänä päivänä tyhjää paremman aineiston myös empiirisen analyysin tekemiseen, valuuttakursseja ja muita
rahoitusmarkkinahintoja koskevien empiiristen
tutkimusten tulokset kehottavat nöyryyteen.
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Obstfeld ja Rogoff (2000) ovat listanneet kuusi
kansainvälisen talouden pulmakysymystä, joista kaksi tiivistyy valuuttakurssien ja talouden
perustekijöiden välisen yhteyden puutteelliseen
ymmärtämiseen. Ostovoimapariteettiteoriaa
koskeva laaja empiirinen tutkimus2 on osoittanut, että hintasuhteisiin kohdistuneen häiriön
jälkeen valuuttakurssien edes puolittainen sopeutuminen ostovoimapariteettia vastaavalle
tasolle kestää 3–4 vuotta. Lyhyellä tai keskipitkällä aikavälillä valuuttakurssit samoin kuin
osittain muutkin rahoitusmarkkinoiden hinnat
ja niiden vaihtelu näyttäisivät olevan irrallaan
talouden perustekijöistä ja niiden vaihtelusta.
Meesen ja Rogoffin (1983) esittämä tutkimustulos, jonka mukaan satunnaiskulkua on vaikea
voittaa laajojenkaan makrotaloudellisten mallien avulla valuuttakurssien ennustamisessa on
pysynyt sitkeästi hengissä lähes kaksikymmentä vuotta3.
Talouden perustekijät, joiden valuuttakursseja koskevan teorian mukaan pitäisi ainakin
pitkällä aikavälillä selittää kurssien liikkeet,
ovat eri teoreettiset lähestymistavat4 yhdistäen:
kotimainen ja ulkomainen rahan määrä, kokonaistuotanto, reaalikorot, inflaatio, vaihtotase
ja tuottavuus sekä sijoittajien riskipreemiot. Eri
lähestymistapoihin perustuvat estimoinnit antavat toisistaan poikkeavia lopputulemat valuuttakurssien tasapainoarvoiksi. Euron dollarikurssin tasapainoarvohaarukaksi on karkeasti
2

Rogoff (1996)

Baxter ja Stockman (1989) sekä Flood ja Rose (1995)
ovat myös omissa tutkimuksissaan osoittaneet, että kelluvien valuuttakurssien aikana valuuttakurssien vaihtelu on
selvästi lisääntynyt. Talouden perustekijöiden vaihtelu ei
kuitenkaan ole lisääntynyt vastaavasti.

ottaen saatu 1,07–1,43 dollaria5. Laskelmissa
euron historiana on käytetty joko konstruoitua
synteettistä historiaa tai Saksan markan ja Saksan talouden historiaa.
Näihin empiirisiin tutkimustuloksiin verrattuna Euroopan keskuspankin vuoden 1999 lopulta lähtien yhä vahvemmalla äänenpainolla
antama viesti ‘Euron heikentyminen ei ole sopusoinnussa euroalueen vahvojen talouden perustekijöiden tai kansainvälisten vaihtotaseasemien kanssa,6 on ollut oikeutettu. Silti euron
heikentyminen ei näihin tai muihinkaan arvovaltaisiin todisteluihin euron mittavasta aliarvostuksesta pysähtynyt vuoden 2000 lopulla.
Loivasta korjaantumisestaan huolimatta euro
näyttäisi myös edelleen olevan aliarvostettu.

2. Uskomukset ja hinnanmuodostus rahoitusmarkkinoilla
Rahoitusmarkkinoilla sitkeimmin elänyt selitys
euron dollarikurssille on Yhdysvaltain ja euroalueen välinen kokonaistuotannon kasvuero,
sinänsä yksi valuuttakursseja koskevan teoriankin antamista keskeisistä selittävistä tekijöistä.
Muun muassa Nordeassa on varsin paljon käytetty oheista kuviota (1.) euron seikkailuja selitettäessä. Tässä kuviossa euron dollarikurssi
näyttäisi tämän vuoden alkupuolelle saakka
kauniisti seuraavan Consensus Economics
Inc.:n keräämien kokonaistuotantoennusteiden
perusteella rakennettua indikaattoria. Tämä

3

Katsauksen valuuttakursseja koskevaan teoriaan ja empiirisiin tutkimuksiin luo muun muassa Taylor (1995).
4

Ks. muun muassa Conseil d’Analyse Economique, Rapport no. 18.
5

Vahvimmin tämä huoli ja viesti esitettiin vuoden 2000
syksyllä ennen euron tukiostoja. Ks. esimerkiksi Duisenbergin Euroopan Parlamentille antama selonteko tai EKP:n
lehdistötiedote syyskuussa 2000.
6
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Kuvio 1. EUR/USD ja kasvueroindikaattori

indikaattori on varsin yksinkertainen. Siinä
painotetaan kuluvan ja seuraavan vuoden Yhdysvaltain ja euroalueen kokonaistuotantoennusteiden ero ja sen muutos kussakin kuussa
yhteen antamalla vuoden alussa kuluvan vuoden ennusteille paino 12/12 , helmikuussa 11/
12 sekä seuraavan vuoden ennusteelle paino 1/
12 jne.7
De Grauwe (2000) on esittänyt, että oheinen asetelma ja ainakin paljain silmin katsottuna kohtuullinen yhteys on ilmentymä siitä,
Vastaavanlaisia vertailuja ovat tehneet myös muun muassa IMF, Economic Outlook, April 2000 ja Corsetti, G.
(2000).
7
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että Yhdysvaltain ja euroalueen kasvuero on
euron dollarikurssia koskeva uskomus. Hänen
mukaansa vuoden 1998 lopulta lähtien rahoitusmarkkinoilla on asteittain uskottu enemmän
ja enemmän siihen, että Yhdysvaltain talouden
potentiaalinen tuotanto kasvaa nyt ja vastaisuudessa selvästi euroalueen potentiaalista tuotantoa nopeammin. Markkinoilla on jääty tuijottamaan vain tuotannon kasvusta kertovia indikaattoreita ja uutisia. Samaan aikaan markkinat ovat jättäneet täysin huomiotta muut talouden perustekijät, jotka teorian mukaan ovat
pitkällä aikavälillä aivan yhtä tärkeitä valuuttakurssin pitkän aikavälin tasapainon määrääjinä. Informaation valikoiminen on myös ollut
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epäsymmetristä. Yhdysvaltain hyvät uutiset
ovat saaneet enemmän painoa kuin euroalueen
hyvät uutiset.
De Grauwe perustaa väittämänsä rahoitusmarkkinoiden hinnanmuodostusta ja uskomuksia koskevaan lähestymistapaan, jonka
mukaan niin ekonomistien kuin rahoitusmarkkinaosapuolten keskuudessa vallitsee suuri
epävarmuus siitä, miten talouden perustekijät
tai yrityskohtainen informaatio vaikuttavat rahoitusmarkkinoilla noteerattaviin hintoihin,
muun muassa valuuttakursseihin. Epävarmuus
aiheutuu siitä, että markkinat ovat spekulatiiviset ja niillä toimii erilaisia osapuolia, joiden
kaupankäyntisäännöt tai -tavat poikkeavat toisistaan. Tätä asetelmaa ovat hahmottaneet Kurz
ja Motolese (2000) sekä jo aikaisemmin muun
muassa Bray (1982) jakamalla arvopaperikauppiaat informoituihin ja ei-informoituihin sekä
De Grauwe, Dewatchter ja Embrechts (1993)
mallittamalla hinnanmuodostuksen chartistien
ja fundamentalistien jakamilla markkinoilla.
Kutsuttakoon tässä näitä kahta markkinoilla
toimivaa ryhmää yksinkertaisuuden vuoksi välkyiksi ja nautiskelijoiksi.
Rationaalisten uskomusten lähestymistavan
perustana on oletus siitä, että rahoitusmarkkinaosapuolten odotukset ovat heterogeeniset ja
erilaisten odotusten jakauma vaihtelee ajassa.
Odotusten heterogeenisuus ei välttämättä perustu osapuolten erilaiseen tietopohjaan vaan
siihen, että markkinaosapuolilla ei ole täyttä
tietämystä markkinoilla vallitsevasta uskomusten rakenteesta, välkkyjen ja nautiskelijoiden
suhteesta. Tämän järjestelmän sisäisen epävarmuuden vuoksi kahteen ryhmään jaettavien
markkinaosapuolten sekä mahdollisesti heidän
käyttäytymistään rajaavien riskinottorajoitteiden vuorovaikutuksesta syntyy dynamiikka,
joka voi eriyttää rahoitusmarkkinoilla noteerat-

tavat hinnat talouden perustekijöistä ainakin
äärellisesti rajattuina ajanjaksoina.
De Grauwe esittääkin, että markkinaosapuolet ovat niin epävarmoja talouden perustekijöiden ja tässä tapauksessa valuuttakurssien
vuorovaikutuksesta lyhyellä aikavälillä, että valuuttakurssien liikkeestä itsestään syntyy markkinaosapuolien odotuksia ja tiedon valikoimista ohjaava tekijä – kehys. Valuutan vahvistuessa pidempään liikkeelle etsitään ‘loogista syytä’. On luontevaa muun muassa ajatella, että
kyseinen talous on vahva suhteessa muihin ja
siksi muita tuottoisampien sijoituskohteiden
tyyssija. Rahoitusmarkkinoilla sanotaan sinänsä hyvin usein, että markkinat ostavat vain, tilanteesta riippuen, myönteistä tai kielteistä informaatiota eikä De Grauwen esittämä väite
kehyskäyttäytymisestä siten tunnu täysin tuulesta temmatulta.

3. Euro ja talouden perustekijät
Seuraavassa tarkastellaan hyvin suppean ja yksinkertaisen harjoitelman avulla väittämää siitä, että euron dollarikurssi olisi viimeksi kuluneen reilun kahden vuoden aikana irronnut talouden perustekijöistä ja kurssia olisi ohjannut
puhtaasti uskomus Yhdysvaltain talouden kasvun kertakaikkiseen ja kestävään ylivoimaisuuteen euroalueeseen nähden. Jotta säilytetään
tarkastelu vertailukelpoisena De Grauwen
edellä esitettyyn väittämään ja hänen väittämänsä tueksi esittämiinsä empiirisiin havaintoihin,
seuraavassa esitettävä empiirinen harjoitelma
noudattaa De Grauwen käyttämää esitystapaa.
Hän vertaa selvityksessään Yhdysvaltain ja
euroalueen kasvua (BKT ja teollisuustuotanto),
työttömyyttä, inflaatiota, lyhyitä ja pitkiä korkoja sekä vaihtotasetta euron dollarikurssin
kehitykseen. Jos oletamme, että markkinoilla
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on käytettävissään kaikki tietämys niin valuuttakurssiin vaikuttavista talouden perustekijöistä kuin itse makromuuttujista, tämän päivän ja
eilisen havainnon välinen erotus kuvaa valuuttakurssiin tai talousindikaattoriin sisältynyttä
yllätystä. Jos talouden perustekijöillä ja niihin
sisältyvillä yllätyksillä on selitysvoimaa valuuttakurssin suhteen lyhyellä aikavälillä, yhteyden
pitäisi olla havaittavissa, joskaan ei ainakaan
euron tapauksessa vielä luotettavasti ekonometrisesti todistettavissa.
De Grauwen käyttämä aineisto on lyhyt. Se
päättyy maalis-huhtikuuhun 2000, jolloin esimerkiksi kokonaistuotannosta ja vaihtotaseesta on käytettävissä vain vuoden 1999 neljännesvuosihavainnot. Hänen käyttämänsä aineisto
sisältää vain edellä esitettyjen muuttujien toteutuneet lopulliset tilastolliset arvot. Hän ei esimerkiksi vertaa markkinoiden odotuksia ja
odotusten muuttumista ajan myötä. Hän päätyy tarkastelussaan siihen, etteivät valittujen
talouden perustekijöiden yllätykset ole olleet
sen myönteisempiä Yhdysvaltain kuin euroalueenkaan osalta. Kokonaistuotanto tai teollisuustuotanto ovat kyllä tarkasteluajanjakson
aikana kasvaneet Yhdysvalloissa euroaluetta
nopeammin, mutta kasvuero on supistunut.
Myös muun muassa lyhyet reaalikorot ovat olleet Yhdysvalloissa euroaluetta korkeammat,
mutta ero on supistunut. Näin ollen hän tulkitsee tuloksiaan siten, että markkinat ovat valikoineet selitysinformaation siten, että valuuttakurssin trendi on ollut ‘ymmärrettävä’.
Rahoitusmarkkinoilla hinnanmuodostus
perustuu kuitenkin odotuksiin, olivat nuo odotukset sitten muotoutuneet miten tahansa. Talouden perustekijöitä koskevien muuttujien
odotusten samaistaminen edelliseen toteutuneeseen havaintoon on myös hyvin pitkälle menevä yksinkertaistus. Niinpä seuraavassa on tar212

kasteltu euron dollarikurssin taustalla olevia talouden perustekijöitä odotusmuuttujien avulla.
Edellä esitettyä menettelytapaa käyttäen on verrattu markkinoiden konsensusennusteita kokonaistuotannon kasvusta, osakemarkkinoilla noteerattujen yhtiöiden 3–5 vuoden tulosodotuksista, lyhyitä ja pitkiä korkoja sekä ainoana historiaan pohjaavana muuttujana inflaatiota.
Euron syntyessä vuoden 1999 alussa maailmanmarkkinat elivät Aasian kriisin jälkimaininkeja. Aasian kriisin ja sitä seuranneen vuoden
1998 syksyn rahoitusmarkkinaturbulenssin oli
yleisesti odotettu heikentävän Yhdysvaltain talouden kasvumahdollisuuksia suhteessa Eurooppaan. Vuoden 1998 lopulla ja 1999 ensimmäisten kuukausien aikana odotukset kuitenkin muuttuivat. Yhdysvaltain kokonaistuotantoennusteita nostettiin ja euroalueen ennusteet
säilyivät seuraavan kahden vuoden osalta liki
ennallaan. Yhdysvaltain talouden on sittemmin
markkinoilla ennustettu kasvavan euroaluetta
nopeammin seuraavan 1,5–2 vuoden aikana
kuluvan vuoden alkuun saakka. Yhdysvaltain
painotettu kokonaistuotannon kasvuodotus
painui euroalueen odotuksen alle vasta tammikuussa 2001.
Sen lisäksi, että kasvun odotettiin olevan
Yhdysvalloissa euroaluetta vahvempaa kasvuodotuksien muutokset tai yllätykset olivat pääsääntöisesti myönteisiä Yhdysvaltain osalta lokamarraskuulle 2000 saakka. Selvemmät poikkeamat ajoittuvat vain kesä-lokakuulle 1999 sekä
touko-heinäkuulle 2000. Nämä ovat myös ajanjaksoja, jolloin euron dollarikurssin lasku on
joko taittunut tai tilapäisesti noussut8.
Euron dollarikurssin kuukausimuutos on ollut positiivinen tai nolla yhden kuukauden aikana ja samanaikaisesti
positiivinen kahtena tai useampana kuukautena yhteenlaskettuna elo-lokakuussa 1999, kesä-heinäkuussa 2000 sekä
marraskuusta 2000 tammikuuhun 2001.

8
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Kuvio 2. Yhdysvaltain ja euroalueen kokonaistuotannon odotettu kasvu ja kasvueron yllätykset

Vuoden 1999 alun jälkeen Yhdysvaltain korot
ovat olleet euroalueen korkoja korkeammat.
Kolmen kuukauden rahamarkkinakorkojen ero
on ollut 10 vuoden joukkolainatuottojen eroa
selvästi suurempi. Vuoden 2001 alussa nimelliskorkojen ero kuitenkin pienentyi kummallakin mittarilla mitattuna. Lyhyiden dollarikorkojen korkeus suhteessa euron korkoihin näyttäisi yllättäneen lokakuulle 1999 saakka ja yllätysten suunta on kääntynyt päinvastaiseksi
selvimmin vasta kesän 2000 aikana ja vuoden
2000 lopussa. Joukkolainatuottojen erotukseen
kohdistuneet yllätykset ovat puolestaan jakautuneet aika tasan niin dollarin kuin euron hyödyksi. Euron korkoja korkeammat dollarikorot, varsinkin rahamarkkinakorot, näyttäisivät
kulkevan käsi kädessä dollarin vahvistumisen
ja siihen liittyneiden systemaattisten yllätysten
kanssa.

Korkoerojen ja niihin liittyvien yllätysten merkitys terävöityy, kun mittarina käytetään reaalikorkoja. Kokonaisinflaatio sekä niin sanottu
ydininflaatio ovat euroalueella ja Yhdysvalloissa kulkeneet molemmat samansuuntaisesti viimeksi kuluneen reilun kahden vuoden aikana.
Yhdysvaltain inflaatio on ollut euroalueen inflaatiota nopeampaa molemmilla mittareilla
mitattuna vuoden 1999 heinäkuusta lähtien,
minkä pitäisi säilyessään ajanoloon heikentää
dollaria. Korkeammasta inflaatiosta huolimatta dollarin lyhyet reaalikorot ovat olleet euroalueen korkoja korkeammat aina tämän vuoden alkuun saakka. Reaalikorkoero on kuitenkin supistunut heinäkuusta 1999 alkaen ja kiihtyvällä tahdilla kesäkuusta 2000. Lyhyiden
reaalikorkojen eroon sisältyvä yllätys oli vuoden 1999 ajan pääsääntöisesti positiivinen eli
dollarikorot säilyivät eurokorkoihin nähden
213
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Kuvio 3. Korot euroalueella ja Yhdysvalloissa, %

Kuvio 4. Nimelliskorkoerojen yllätykset, %-yksikköä
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Kuvio 5. Reaalikorkoerot, %-yksikköä

odotettua tai edellistä periodia korkeampina ja
eurokorkojen suhteellinen korkeus alkoi painaa vasta kesän 2000 alussa. Pitkien reaalikorkojen ero oli vuoden 1999 aikana puolestaan
huomattavasti lyhyiden korkojen eroa pienempi ja vaihtelevampi etenkin kokonaisinflaatiolla deflatoituna. Ydininflaatiolla mitattuna euroalueen pitkät reaalikorot ovat olleet Yhdysvaltoja korkeammat vuoden 2000 alkupuolelta saakka. Reaalikorkoeroon sisältyvät yllätykset ovat kuitenkin jakautuneet tasaisesti.
Edellä esitetty suppea ja varsin yksinkertainen tarkastelu ei tue sitä, että euron dollarikurssi on ollut irrallaan valuuttakursseja koskevan teorian mukaisista talouden perustekijöistä. Kokonaistuotannon kasvueron ja valuuttakurssin välinen yhteys on selvä, mutta dollarin vahvistuminen euroon nähden näyttäisi saaneen vauhtia myös ainakin odotettua korkeam-

mista lyhyistä reaalikoroista. Toisaalta, vaikka
tarkastelu perustuu tuotantomuuttujan osalta
kokonaistuotannon kasvuodotuksiin, ei näiden
odotusten voida sanoa olleen vain uskomuksia.
Vuosina 1999–2000 Yhdysvaltain talous kasvoi
selvästi euroaluetta nopeammin. Vaikka markkinaodotuksissa aliarvioitiin molempien talouksien toteutunut kasvu, aliarviointi oli vuoden 2000 kesään saakka selvästi suurempi Yhdysvaltain osalta. Vuonna 1999 edellä esitetyllä tavalla laskettu vuosien 1999–2000 painotettu kokonaistuotannon kasvuero-odotus oli keskimäärin 0,7 prosenttiyksikköä Yhdysvaltain
eduksi. Toteutunut kasvuero oli vastaavalla tavalla laskettuna yli kaksinkertainen eli 1,7 prosenttiyksikköä. Edellä esitetyn perusteella ei
toisaalta voida kumotakaan väittämää siitä, että
Yhdysvaltain talouden euroaluetta vahvempi
kasvu olisi kurssikehitystä ohjaavan kehyksen
215
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Kuvio 6. Reaalikorkoeron yllätykset, %-yksikköä

tueksi valikoitunut uskomus. Tarkastelu ei
myöskään kerro sitä, onko kasvueron saama
paino perusteltu.

4. Euro ja pääomavirrat
Edellä on tarkasteltu vain vuosien 1999–2002
kokonaistuotannon kasvuodotusten ja euron
dollarikurssin välistä yhteyttä. Valuuttakurssin
ja etenkin valuuttakurssin ja rahapolitiikan välisen yhteyden kannalta on kuitenkin mielenkiintoista, miten pysyvänä nyt havaittua kasvueroa mahdollisesti markkinoilla ja sijoittajien
keskuudessa pidetään. Yksi markkinoilla vuoden 1999 lopulta lähtien vahvistunut väittämä
tai uskomus on ollut ainakin viime kuukausiin
saakka se, että euroaluetta suurempien teknologiainvestointien ja vähemmän jäykkien talouden rakenteiden ansiosta Yhdysvallat myös
216

pysyy keskipitkällä aikavälillä euroaluetta vahvempana. Yhtenä osoituksena tästä on pidetty
sitä, että euroalueelta alueen ulkopuolelle ja
pääosin Yhdysvaltoihin tehdyt suorat sijoitukset sekä osakesijoitukset ovat kasvaneet. Euroalueen perustaseen alijäämää onkin heikentynyt. Vastaavana aikana suorat sekä portfoliosijoitukset Yhdysvaltoihin ovat olleet niin mittavat, että Yhdysvaltain perustaseen alijäämä
on vaihtotaseen alijäämän kasvusta huolimatta
ollut vain noin 0,5 % kokonaistuotannosta.
Yhdysvaltoihin suuntautuneet suorat investoinnit ja osakesijoitukset ovat tulleet pääsääntöisesti Euroopasta. Vielä viime vuoden loppupuoliskollakin, jolloin osakekurssit jo laskivat
voimakkaasti, euroalueelta tehtiin enemmän
suoria sijoituksia ja osakesijoituksia alueen ulkopuolelle kuin niitä suuntautui tai palautui
alueelle. Kansainväliset fuusiot ja yrityskaupat
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Kuvio 7. Tuloskasvuodotukset ja EPS-kasvueron yllätys

sekä eurooppalaisten osakeostot Yhdysvalloista olivat myös edelleen suuremmat kuin vuonna 1998. Voidaankin siis kysyä, miten pitkäaikaisena sijoittajat näkevät Yhdysvaltain ja euroalueen kasvueron kaventumisen?
Seuraavassa tarkastellaan tätä vertaamalla
IBES:n keräämiä analyytikoiden osakemarkkinoilla noteeratuille yhtiöille laskemia 3–5 vuoden keskimääräisiä vuosittaisia tuloskasvuodotuksia (EPS-kasvu). Markkinoilla noteerattujen
yritysten 3–5 vuoden kasvu-odotukset ovat
koko euron olemassa olon ajan olleet Yhdysvalloissa korkeammat kuin euroalueella. Tosin
vuonna 1998 ero ei ollut vielä suuri ja se pysyi
hyvin vakaana. Vuoden 1999 alussa tulosodotukset kuitenkin alkoivat Yhdysvalloissa kohentua, mutta euroalueella laskea. Tulosodotuseron kasvaessa Yhdysvaltain hyväksi eurooppalaisten osakesijoitukset Yhdysvaltoihin

piristivät ja kasvoivat erityisen nopeasti lokakuusta 1999 helmi-maaliskuulle 2000. Tulosodotuseroon liittyvät yllätykset näyttäisivät
myös olleen pääasiassa Yhdysvaltain markkinoita suosivia viime vuoden syys-marraskuulle
saakka. Euroalueen hyväksi luettavat tulosyllätykset ovat lisäksi jälleen pienentyneen tämän
vuoden puolella.
Edellä esitetyn perusteella voidaan sanoa,
että euroalueelta Yhdysvaltoihin tehtyjen suorien ja osakesijoitusten taustalla on sijoittajien
usko yhdysvaltalaisten yritysten parempaan tuloskuntoon. Voidaankin siis väittää, että sijoittavat eivät ainakaan toistaiseksi usko Yhdysvaltain ja euroalueen kasvueron kääntyneen euroalueen hyödyksi kovin pitkäksi aikaa. Viime
vuoden aikana yhdysvaltalaisten yritysten vuositulosten arvioitiin kasvavan seuraavan 3–5
vuoden aikana keskimäärin 4,7 %-yksikköä
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nopeammin kuin euroalueen yritysten tulosten.
Jos sijoittajat sinällään ovat uskoneetkin euron
olevan aliarvostetun, on tulosodotuseron mahdollisesti katsottu kattavan potentiaalisen valuuttakurssiriskin. Euron aliarvostuksen kasvaessa ja tulosodotuseron kaventuessa riski on
ehkä otettu enemmän huomioon ja sijoitusten
virta on laantunut, muttei ehtynyt.

5. Epäsymmetrinen eurokuva
Käsitys siitä, mikä on kunkin talouden tai yrityksen tuloksentekokyky pohjautuu tarjolla
olevaan informaatioon. Eittämättä voidaan sanoa, että digitaalitalouden ja potentiaalisen
tuotannon kasvun kohentumisen osalta Yhdysvalloista on enemmän todisteita tarjolla kuin
euroalueelta. Euroalue on perässätulijan ja siten myös todistusvelvollisen roolissa. Muun
muassa edellä esitetyssä kokonaistuotannon
kasvueron yllätyskuvioissa on nähtävissä, että
euroaluetta koskeva myönteinen yllätys puree
valuuttakurssiin laimeammin kuin Yhdysvaltoja koskeva yllätys. Odotukset ja ennakkokäsitykset, joihin uutta tietoa suhteutetaan eivät ole
symmetriset.
Euroaluetta koskevan ajantasaisen kuvan
muodostamiseksi, aluetta koskeva analyysi ja
seuranta on siten ensiarvoisen tärkeää. Tässä
törmätään kuitenkin toiseen euroalueen kannalta epäsymmetriseen asetelmaan, joka on omiaan
ylläpitämään uskomuksia. Voidaan nimittäin
sanoa, että Yhdysvaltoihin verrattuna euroaluetta koskeva odotusten- tai mielipiteenmuodostus kärsii selvästä informaatiovajeesta.
Euron syntyessä aluetta koskeva kommentointi ja ehkä odotuksetkin pohjautuivat hyvin
vahvasti Saksan talouteen. Ajan myötä euroaluetta koskevat indikaattorit ovat saaneet
enemmän jalansijaa ja muita euromaita koske218

via indikaattoreita on myös ryhdytty seuraamaan. Euroaluetta koskevan näkemyksen muovautumista haittaa silti selvä informaatiovinouma. Karkeasti voidaan sano, että rahoitusmarkkinoilla käytettävissä indikaattori- ja taloustapahtumakalentereissa on kyllä selvästi enemmän merkintöjä euroalueen kuin Yhdysvaltain
osalta, mutta markkinaodotusten kannalta
merkittävien merkintöjen määrässä euroalue
jää alakynteen. Sen lisäksi, että koko euroaluetta koskevia keskeisiä indikaattoreita on huomattavasti vähemmän kuin Yhdysvaltoja koskevia indikaattoreita, tilastotietojen julkaisuviive on euroalueella Yhdysvaltoja selvästi pidempi.
Muun muassa vuoden 2001 maaliskuussa
investointipankki J.P. Morgan Chase & Co. listasi euroalueen kalenteriinsa 76 indikaattoria,
neljä Euroopan keskuspankkimerkintää (kokoukset tai kuukausikatsaus) sekä viisi poliittista tapahtumaa. Yhdysvaltain kalenterissa oli
vastaavasti 46 merkintää ja kaksi keskuspankkimerkintää (kokous ja pöytäkirjojen julkistaminen). Kummassakaan kalenterissa ei tässä tapauksessa ole otettu huomioon markkinoiden
kannalta sinänsä tärkeitä puheita. Kun euroalueen merkinnöistä poimitaan markkinoiden
todella seuraamat indikaattorit ja tapahtumat,
jäljelle jää 23. Näistä neljä kirjataan EKP:lle,
seitsemän euroalueen indikaattoreille ja kuusi
Saksan indikaattoreille. Muiden euroalueen
maiden indikaattoreista listalle voidaan laskea
vain kuusi. Yhdysvalloissa markkinoiden noteeraamia tapahtumia puolestaan on 30, joista
kaksi kirjataan Federal Reservelle ja vain kaksi
niistä on alueellisia indikaattoreita.
Saksan talousindikaattoreiden suhteellisen
suuri osuus selittyy osittain sillä, että niitä on
totuttu vanhastaan seuraamaan. Saksa oli ennen rahaliittoa Euroopan rahapoliittinen ank-

Sirpa Wallius

Kuvio 8. EPS-kasvuodotukset (3–5 vuotta) Saksassa ja Yhdysvalloissa sekä kasvueron yllätys

kuri ja siksi kaikkien markkinaosapuolten tuntema. Saksa on luonnollisesti myös euroalueen
suurin jäsenvaltio, mutta silti vain vajaa kolmannes koko alueesta. Saksan talousindikaattoreiden ja taloustapahtumien seuranta voisi
kuitenkin jäädä taka-alalle, jos markkinoille olisi tarjolla nykyistä enemmän ajantasaisempia
koko euroalueen indikaattoreita, finanssi- ja
rakennepolitiikan arvioita. Koska aluetason informaatio on hyvin vajavaista ja julkaistaan viipeellä, markkinat valitsevat sen, mitä ovat oppineet seuraamaan ja minkä kokevat tuoreeksi
ja riittävän kattavaksi koko alueen kannalta.
Kokonaiskuvan luominen vaikkapa vain viidenkin suurimman jäsenmaan tiedoista on työlästä eikä usein edes kovin suoraviivaista.
Miten vääristynyt Saksa-keskeinen euroaluekuva sitten on? Tähän kysymykseen vastaaminen edellyttää tarkkaa ja täsmällistä kuvaa

koko euroalueesta. Seuraavassa kuitenkin pari
esimerkkiä edellä esitetyn lähestymistavan pohjalta. Jos kasvuerotarkastelu tehdään vertaamalla Yhdysvaltoja Saksaan, tulokset eivät kokonaistuotannon osalta muutu. Kasvuero on
ollut hieman suurempi, mutta siihen liittyvät
yllätykset käyttäytyvät samoin kuin euroalueen
suhteen lasketun kasvueron. Jos kuitenkin sijoittajien usko talouden suorituskykyyn heijastuu tulosodotuksiin, ero Saksan ja euroalueen
välillä on selvä. Saksalaisten yritysten 3–5 vuoden EPS-odotukset ovat heikentyneet vuoden
1999 alusta lukien ja ero Yhdysvaltain koko
markkinan tuloskasvuodotukseen on tämänkin
vuoden aikana vielä ollut yli 6 prosenttiyksikköä. Tuloskasvuodotusten yllätykset ovat myös
olleet vahvemmin dollaria hyödyttäviä kuin
Yhdysvaltain ja euroalueen tuloskasvuodotusten eroon liittyvät yllätykset.
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Koska euroalueen EPS-kasvuodotukset ovat
korkeammat kuin Saksan, näiden kahden yritysjoukon tehokkuuden ja kasvunäkymien välillä on analyytikoiden ja sijoittajien mielestä
selvä ero. Näiden kahden yritysjoukon tuloskasvuero ei välttämättä kerro mitään euroalueen ja Saksan talouksien suhteellisesta suorituskyvystä, mutta antaa ehkä jonkin mielikuvan siitä millaisen vääristymän puhtaasti Saksan talous- ja yritysinformaatioon pohjautuva
euroaluekuva voi antaa koko alueesta.9

8. Kasvuero – uskomusta vai totta?
Sijoittajien ja markkinaosapuolten käsityksellä
euroalueen kasvusta suhteessa Yhdysvaltoihin
näyttäisi siis olevan keskeinen sija euron dollarikurssin kannalta. Edellä esitetty tarkastelu
ei toisaalta kumoa korkojen vaikutusta valuuttakurssiin. Euron dollaria matalammat rahamarkkinakorot ja nimenomaisesti suhteellisesti odotettua matalammat korot näyttävät kulkevan käsi kädessä euron dollarikurssin laskun
kanssa.
Kasvuero näyttäisi olevan nimenomaan euron ja dollarin väliseen kurssikehitykseen liittyvä erityistekijä, sillä vastaavanlainen tarkastelu ei ole kovin hedelmällinen jenin dollarikurssin selittäjänä. On toisaalta vaikea yhtyä
De Grauwen väittämään, että kyseessä olisi uskomus, jolla on vain pyritty rationalisoimaan

9 Toisen näkökulman Saksa-keskeisen euroaluekuvan vääristyneisyydestä antavat Hansenin ja Roegerin (2000) laskelmat reaalisen valuuttakurssin tasapainoarvoista vuosina
1980–1999. Heidän mukaansa euro oli vuoden 1999 kolmannella neljänneksellä noin 15 % aliarvostettu, mutta
Saksan markka oli vastaavana ajankohtana lievästi yliarvostettu. Muista nykyisistä euroalueen jäsenmaista vain Portugalille ja Kreikalle kirjattiin yliarvostettu valuutta.
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toteutunutta kurssikehitystä. Talouksien toteutunut kokonaistuotannon kasvuero, osakepääomaehtoisten sijoitusten virta euroalueelta Yhdysvaltoihin sekä yritysten pidemmän aikavälin tuloskasvuodotusten ero viittaavat siihen,
että kasvueroargumentti ei ole täysin vailla perusteita.
Toisaalta voidaan väittää, että pidemmän
aikavälin kasvuodotusten taustalla on oma uskomuksensa. Toisin sanoen on mahdollista,
että toteutunut tulos- ja osakekurssikehitys on
ollut tulevaisuuden odotuksia rajaava kehys
osakemarkkinoilla ja yrityskaupoissa. Toteutunutta kurssikehitystä on selitetty yhdysvaltalaisten yritysten ja talouden teknologisella edistyneisyydellä. Viimeksi kuluneen vuoden aikana
tätä tulevaisuuden kuvaa on ravisteltu ja osakekurssit ovat laskeneet selvästi. Pidemmän aikavälin tuloskasvuodotukset ovat kuitenkin
pysyneet kohtuullisen korkeina.
Sillä, että usko yhdysvaltalaisten yritysten
parempaan tuloksentekokykyyn näyttäisi dominoivan euron dollarikurssin liikettä, voi olla
juurensa myös sattumassa ja euron synnyssä.
Euro nimittäin syntyi samoihin aikoihin, kun
tietokoneet niin sanotusti alkoivat näkyä tilastoissa. Syntyessään euro oli kuitenkin monien
mielestä vailla historiaa. Muun muassa euron
kurssikehitys esitetään yleensä vasta vuoden
1999 alusta lukien. Euron historiattomuus onkin voinut altistaa sen De Grauwen esittämälle kehyskäyttäymiselle. Syntyessään euron nimittäin odotettiin markkinoilla vahvistuvan,
mutta toisin kuitenkin kävi. On siten mahdollista, että tässä tilanteessa valuuttakurssin
omasta liikkeestä muodostui odotuksia ohjaava kehys, jota kasvueron, nimenomaan potentiaalista tuotantoa koskevan kasvueron, leventyminen voimisti ja omalta osaltaan myös selitti.
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9. Uskomukset ja rahapolitiikka
Euroopan keskuspankin kannalta uskomusten
rooli valuuttakurssin määräytymisessä on pulmallinen. Mikäli uskomuksilla on merkitystä
markkinaodotusten muotoutumisessa, se vaikuttaa muun muassa rahapolitiikan välittymiseen. Jos esimerkiksi markkinat arvoivat talouksia tai vastaavasti valuuttoja vain niiden
kasvunäkymien perusteella, hintavakautta esisijaisesti korostavan keskuspankin pelätään pitävän rahapolitiikan liian kireänä. De Grauwe
(2000), ja Marani (1999) väittävätkin, että uskomusten olemassa olo voi heikentää rahapolitiikan tehokkuutta, jos markkinoilla vallitsevat uskomukset perustuvat eri muuttujiin kuin
keskuspankin tavoiteasetanta. Jos sekä keskuspankki että markkinat ovat huolissaan inflaatiosta, koron nosto vahvistaa valuuttaa. Kun
markkinat fokusoivat kasvuun ja keskuspankki inflaatioon, vaikutus on päinvastainen.
Koska euron dollarikurssin taustalla oleva
kasvueroproblematiikka ei ole ainoastaan suhdanneperäistä vaan osittain pitkän aikavälin
kasvueroon tai niin sanotun uuden talouden
uskoon pohjautuvaa, uskomusten rooli kytkeytyy Euroopan keskuspankin kannalta katsottuna tänä päivänä myös kysymykseen rahapolitiikan roolista uudessa tai digitalisoituvassa taloudessa. Bayoumi ja Hunt (2000) ovat simuloineet IMF:n MULTIMOD-mallilla tuottavuuskehityksen, sitä koskevan uskomuksen ja
erilaisten rahapolitiikkareaktioiden tuottamia
tuotanto- ja inflaatiouria. Koska todellinen ja
pysyvä tuottavuuden kohentuminen on vaikeasti todennettavissa, markkinat ja keskuspankki voivat tehdä virheen niin uskoessaan
tuottavuuden kohentumiseen kuin pitäytyessään vanhan talouden opeissa.
Perusteeton uskomus tuottaa molemmissa

tapauksissa hyvinvointitappioita, mutta ne
ajoittuvat eri tavoin. Jos tuottavuus on kohentunut, mutta markkinat ja keskuspankki eivät
siihen usko, kokonaistuotanto jää lyhyellä aikavälillä pienemmäksi kuin jos tilannearvio olisi ollut oikea. Jos puolestaan niin keskuspankki kuin markkinat hurahtavat uuden talouden
uskoon, vaikka tuottavuus ei taloudessa tosiasiassa olekaan kohentunut, hyvinvointi kasvaa
ensin selvästi nopeammin, mutta romahtaa inflaation päästessä aikanaan purkautumaan.
Lopputuloksena onkin, että keskuspankin pitäisi harjoittaa politiikkaansa hyvin käytännönläheisesti, jos potentiaalisen tuotannon kasvusta vallitsee epävarmuus. Päätöksenteon pitäisi
perustua laajaan informaatiojoukkoon ja herkkäliikkeiseen analyysiin kankeiden päätöksentekosääntöjen sijaan.
Euroopan keskuspankin rahapolitiikan
strategia perustuu Maastrichtin sopimuksen
asettamaan toimeksiantoon. Keskuspankin ensisijaisena tavoitteena on ylläpitää hintavakautta. Tälle hintavakaudelle EKP on antanut numeerisen määritelmän eli hintojen nousu ei
harmonisoidulla hintaindeksillä mitattuna saisi keskipitkällä aikavälillä pysyvästi ylittää 2 %.
Hintavakaustavoitteen toteutumista seurataan
rahapolitiikan kahden pilarin perusteella. Ensimmäinen pilari on rahan määrä (M3) ja toinen pilari muodostuu inflaatioon vaikuttavista
tekijöistä mukaan lukien taloudellisen aktiviteetin suhde potentiaaliseen sekä valuuttakurssi tuontihintoihin vaikuttavana muuttujana.
Lähtökohtaisesti EKP:n rahapolitiikan strategia antaa mahdollisuudet hyvin käytännönläheiseen, herkkäliikkeiseen ja johdonmukaiseen politiikkaan. Käsitys siitä, miten EKP tätä
rahapoliittista strategiaansa käytännössä toteuttaa on kuitenkin vielä muotoutumassa. Markkinoilla käsitys EKP:n politiikasta muodoste221
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taan tekojen ja sanojen perusteella. Ainakin
toistaiseksi EKP:a pidetään ennemmin jäykkäliikkeisenä ja dogmaattisena kuin käytännönläheisenä. Markkinoiden käsitys Yhdysvaltain
keskuspankista on dynaamisempi, jos kohta
toki Federal Reserven tavoiteasetantankin
poikkeaa EKP:n tavoitteista. Federal Reserven
tavoitteissa talouden tasapainoinen kasvu on
samanveroinen hintavakauden kanssa. Keskuspankkien tavoiteasetannan ja sitä koskevien
uskomusten ero voi tällöin korostaa edellä esitettyä kasvueroargumenttia ja seurauksena on
tässä tapauksessa euron heikentyminen. Pitkällä aikavälillä tämä puolestaan sotii EKP:n hintavakaustavoitetta vastaan.
Edellä sanottua ei kuitenkaan pidä tulkita
siten, että euroalueen maiden pitäisi harkita
uudelleen rahapolitiikan tavoiteasetantaa.
EKP:n rahapoliittinen strategia sallii joustavan
ja herkkätuntoisen rahapolitiikan. Enemminkin
on kyse siitä, millaisia haasteita uskomusten olemassaolo tai tuottavuuden mahdollinen muuttuminen asettaa keskuspankin politiikkapäätösten ajoittamiselle ja viestinnälle. Rahapolitiikkaa
ei toki pidä toteuttaa niin, että se tukee markkinoiden perusteettomia tai perusteltuja uskomuksia ja toiveita. Rahapolitiikan tavoitteiden
väärinymmärrystä kuitenkin vähentää se, että
keskuspankki ymmärtää markkinoiden kielen ja
ottaa huomioon niiden mielentilan. Rahapolitiikan tehokkuus ei siten ole täysin riippumaton keskuspankin kommunikointitaidoista tai
rahapoliittisten päätösten ajoituksesta. "
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