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Tutkimuksia valuuttakriiseistä
ja valuuttakurssiodotuksista1

Lauri Kajanoja
VTT

Suomen Pankki

Kuluvan vuoden helmikuussa Turkissa tapah-
tui valuuttakriisi. Maa noudatti talousohjelmaa,
jonka tarkoituksena oli inflaation huomattava
hidastaminen ja jonka ankkurina oli valuutta-
kurssitavoite. Helmikuun 19. päivänä markki-
nat rupesivat epäilemään valuuttakurssitavoit-
teen kestävyyttä. Turkin keskuspankki joutui
puolustamaan valuuttansa arvoa nostamalla
korkoja ja myymällä ulkomaanvaluuttaa. Muu-
tos markkinoiden tunnelmissa oli äkillinen.
Vastaavanlaisia epäilyksiä valuuttakurssitavoit-
teen kestävyydestä oli kylläkin ilmaantunut
myös kolme kuukautta aiemmin, mutta tuol-
loin ne olivat melko nopeasti hälventyneet.

Turkin viranomaisten päättäväisyys valuu-
tan ulkoisen arvon puolustamisessa tuli siten
helmikuussa uudelleen punnittavaksi. Yönyli-
korko nostettiin 40 %:sta yli 4000 %:iin, ja
muutaman päivän kuluessa keskuspankki myi
ulkomaanvaluuttaa yli viiden miljardin Yhdys-
valtain dollarin arvosta. Turkin viranomaiset
kuitenkin hävisivät taistelun maan valuutan ul-

koisesta arvosta. Kolme päivää kriisin alkami-
sen jälkeen Turkki luopui valuuttakurssitavoit-
teestaan. Turkin liira menetti nopeasti noin
kolmasosan ulkoisesta arvostaan.

Valuuttakriisi on tilanne, jossa markkinoi-
den luottamus kiinnitettyyn valuuttakurssiin
heikkenee ja jossa maan viranomaiset joutuvat
puolustamaan sitä korkomuutosten ja valuut-
tamarkkinainterventioiden avulla. Valuutta-
kriisi voi johtaa valuuttakurssiregiimin hylkää-
miseen, mutta niin ei tarvitse käydä. Valuutta-
kriisejä käsittelevää tieteellistä keskustelua on
käyty runsaan 20 vuoden ajan. Teoreettisilla
malleilla on tarkasteltu muun muassa sitä, mi-
ten valuuttakriisit liittyvät raha- ja finanssipo-
litiikkaan, maan ulkoiseen velkaantuneisuuteen
ja rahoitusmarkkinakriiseihin. Empiirinen tut-
kimus on pyrkinyt valottamaan valuuttakriisien
syitä ja sitä, mitkä havaittavissa olevat ilmiöt
voivat etukäteen varoittaa tulossa olevasta krii-
sistä.

Viimeisten kymmenen vuoden aikana
maailmassa on tapahtunut kymmenittäin va-
luuttakriisejä. Melkein kaikki läntisen Euroo-
pan valuuttakurssikiinnitykset murtuivat vuo-

1 Perustuu Lectio Praecursoriaan Helsingin yliopistossa
5.4.2001.
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sina 1992 ja 1993 toistuvien valuuttakriisien
seurauksena. Ensimmäinen eurooppalainen va-
luutta, jonka kiinnityksestä viranomaiset jou-
tuivat 1990-luvun alkuvuosina luopumaan, oli
Suomen markka.

Väitöskirjani toinen luku (The Finnish cur-
rency crises: An analysis based on a model with
sticky prices and sterilization) käsittelee Suo-
men valuuttakriisien syitä 1980- ja 1990-luvul-
la. Sen tulosten mukaan markkaan kohdistu-
neet kriisit olivat yleensä suureksi osaksi seu-
rausta kasvun hidastumisesta, työttömyyden
noususta ja keskuspankin kotimaisen luotonan-
non kasvusta. Lisäksi valuuttakriisejä ennen
reaalivaluuttakurssi oli usein voimistunut sel-
västi, ja joissain tapauksissa kriisiä Suomessa
edelsi devalvaatio Ruotsissa tai Norjassa.

Edellä esitetyt tulokset Suomen valuutta-
kriisien yhteydestä talouden perustekijöihin
perustuvat kahden erilaisen empiirisen mene-
telmän käyttöön. Ensimmäinen menetelmä on
simuloida estimoitua monetaarista makrotalou-
dellista mallia, seuraten Herminio Blancon ja
Peter Garberin (1986) tutkimusta. Luvussa 2
muutetaan heidän esittämäänsä menetelmää
ottamalla huomioon keskuspankin valuutta-
markkinainterventioiden sterilointi. Lisäksi
menetelmää muutetaan siten, että mallin yhtä-
löt koskien kotimaisten hintojen määräytymis-
tä ja rahan kysyntää ovat dynaamisten muoto-
jensa osalta sopusoinnussa empiirisen aineiston
kanssa. Toinen menetelmä, jolla Suomen va-
luuttakriisejä tutkitaan luvussa 2, on probit-
mallien estimoiminen. Näissä malleissa useilla
makrotaloudellisia muuttujilla selitetään binää-
ristä muuttujaa, joka ilmaisee, milloin on ta-
pahtunut valuuttakriisejä.

Vaikka Suomen valuuttakriisit voidaan suu-
relta osin selittää havaittavilla talouden perus-
tekijöissä tapahtuneilla muutoksilla, kaikkia

muita valuuttakriisejä ei voida. Voisi kuvitella,
että empiirinen tutkimus pystyisi osoittamaan
valuuttakriisien ja valuuttakurssiodotusten yh-
teyden niihin tekijöihin, jotka vaikuttavat vi-
ranomaisten haluun ja kykyyn säilyttää kiinteän
valuuttakurssin regiimi. Useissa empiirisissä
tutkimuksissa tällaisia yhteyksiä ei kuitenkaan
ole onnistuttu osoittamaan.

Valuuttakriisit tapahtuvat usein äkillisellä
tavalla. Korot hyppäävät ylös, ja valuuttavaran-
to supistuu nopeasti. Tämä piirre valuuttakrii-
seissä on huomattavassa määrin inspiroinut nii-
tä koskevaa tieteellistä tutkimusta. Tutkijat
ovat pyrkineet ymmärtämään sitä, miksi va-
luuttakriisit ovat tyypillisesti äkillisiä, vaikka
nopeita muutoksia ei näyttäisi tapahtuvan sel-
laisissa talouden perustekijöissä, joiden ajatel-
laan olevan kriisien takana.

Yksi mahdollinen selitys kriisien äkillisyy-
delle sekä empiiristen tutkimusten vaikeuksille
selittää niitä havaittavissa olevilla talouden pe-
rustekijöillä on, että kriisien takana ovat nopeat
muutokset talouden perustekijöitä koskevissa
tulevaisuuden odotuksissa. Näitä odotuksiahan
ei suureksi osaksi voida havaita. Toinen selitys,
jota kriisien äkillisyydelle on esitetty on, että
kriisit voivat olla niin sanotusti ”itsensä toteut-
tavia”. Tämä tarkoittaa sitä, että talouden pe-
rustekijöiden tila annettuna valuuttakriisi voi to-
teutua tai olla toteutumatta markkinoiden odo-
tuksista riippuen. Tutkimuksissa on esitetty eri-
laisia talouden mekanismeja, jotka voivat tietyis-
sä olosuhteissa johtaa siihen, että ”itsensä to-
teuttava” valuuttakriisi tulee mahdolliseksi.
Teoreettisessa kirjallisuudessa ”itsensä toteutta-
va” valuuttakriisi tavallisesti merkitsee sitä, että
talous siirtyy tasapainosta toiseen, kun mallissa
on monikäsitteisten tasapainojen tilanne.

Samaan aikaan kun valuuttakriisi on tapah-
tumassa, on luonnollisesti yleensä mahdoton-
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ta arvioida, onko kiinnitetyn valuuttakurssin
murtuminen väistämätöntä. Usein on myöhem-
minkin vaikea arvioida, oliko toteutunut mur-
tuminen väistämätön, jos hyväksyy sen näke-
myksen, että valuuttakriisit voivat olla ”itsen-
sä toteuttavia”. Joidenkin karkeiden mittarei-
den avulla kriisin väistämättömyyttä voi kuiten-
kin yrittää arvioida. Maurice Obstfeld (1996) on
esimerkiksi esittänyt, että Ranskan, Belgian ja
Tanskan valuutat eivät olleet talouden perus-
tekijöiden valossa yliarvostettuja 1990-luvun
alussa, vaikka niiden kiinnitykset murtuivatkin.
Obstfeld huomauttaa, että vaikka valuutat
aluksi heikkenivät, niiden arvot sittemmin pa-
lasivat takaisin vanhojen vaihteluväliensä kes-
kuskursseihin. Obstfeld vetää tästä sen johto-
päätöksen, että näitä valuuttoja koskevat krii-
sit saattoivat olla ”itsensä toteuttavia”.

Väitöskirjani neljäs luku (Self-fulfilling fea-
tures in European currency crises: Further evi-
dence based on regime switching models) on
osa tieteellistä keskustelua, jossa empiirisen
tutkimuksen kohteena on devalvaatio/revalvaa-
tio-odotusten ja talouden perustekijöiden vä-
linen yhteys. Tutkin kahdeksaa eurooppalais-
ta valuuttakurssikiinnitystä 1980-luvun lopul-
la ja 1990-luvun alussa. Kysymys, johon pyrin
vastaamaan, on se, oliko osa valuuttakurssien
muutosodotusten vaihteluista ”itsensä toteut-
tavaa”. Tämä väitöskirjan luku voidaan nähdä
jatkona Olivier Jeannen ja Paul Massonin
(2000) tutkimukselle.

Yhteys valuuttakurssin muutosodotusten ja
talouden perustekijöiden välillä mallinnetaan
empiirisesti luvussa 4 käyttämällä tilastollisia
regime switching -malleja, joita on kehitellyt
muun muassa James D. Hamilton (1990). Re-
gime switching -mallien muoto on samanlainen
kuin erään itsensä toteuttavia valuuttakriisejä
käsittelevän teoreettisen mallin. Empiirisissä

regime switching -malleissa osa valuuttakurs-
sin muutosodotuksista johtuu muutoksista ta-
louden perustekijöissä ja osa seuraa kaksitilais-
ta Markovin ketjuprosessia. Käyttämällä teo-
reettisen mallin käsitteitä Markovin ketjupro-
sessia seuraavan osan voi tulkita valuuttakurs-
sin muutosodotusten ”itsensä toteuttavaksi”
vaihteluksi. Kutakin regime switching -mallia
verrataan vastaavaan lineaariseen malliin siitä
näkökulmasta, kuinka hyvin mallit ovat sopu-
soinnussa empiirisen aineiston kanssa. Tässä
vertailussa käytetään useita erilaisia kriteereitä.

Lineaarisiin malleihin verrattuna regime
switching -mallit sopivat hyvin empiiriseen ai-
neistoon erityisesti Ranskan, Belgian ja Tans-
kan valuuttakiinnitysten osalta. Tutkimuksen
tulokset ovat siten sopusoinnussa sen näke-
myksen kanssa, että muutokset näitä valuutto-
ja koskevissa devalvaatio/revalvaatio-odotuk-
sissa olivat osin ”itsensä toteuttavia”. Nämähän
ovat juuri ne kolme valuuttaa, joiden kiinnitet-
tyjen kurssien Maurice Obstfeld esittää olleen
sopusoinnussa talouden perustekijöiden kans-
sa, kun niitä arvioidaan myöhemmän valuutta-
kurssikehityksen perusteella. On kuitenkin pi-
dettävä mielessä, että väitöskirjan tässä osassa
esitetyt kysymykset ovat luonteeltaan sellaisia,
että niihin on erittäin vaikea vastata empiirises-
ti. Tulosten tulkinnassa on siten syytä olla hy-
vin varovainen.

Väitöskirjani kolmas luku (Foreign ex-
change risk premium and the defense of a fixed
exchange rate) käsittelee valuuttakriisin yh-
teydessä suoritettavia keskuspankin valuutta-
markkinainterventioita. Nämä interventiot
ovat usein hyvin suuria ja lähes kokonaan ste-
riloituja, mikä tarkoittaa, että ne eivät juuri vai-
kuta perusrahan määrään. Steriloitujen inter-
ventioiden käyttö on ongelma taloustieteelle.
Tieteellisessä keskustelussa vallitsevan yleisen
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näkemyksen mukaan steriloiduilla interven-
tioilla ei ole merkittäviä pysyviä vaikutuksia va-
luuttakursseihin tai korkoihin.

Yksi tapa tutkia steriloitujen valuuttamark-
kinainterventioiden seurauksia on soveltaa
empiirisesti teoreettisia optimaalisen portfolio-
valinnan malleja. Tässä lähestymistavassa inter-
ventiot muuttavat edustavan sijoittajan portfo-
lion valuuttakoostumusta. Siten ne vaikuttavat
eri valuuttamääräisiltä sijoituskohteilta vaadit-
taviin odotettuihin tuottoihin. Tähän lähesty-
mistapaan perustuvien empiiristen tutkimusten
tavallinen tulos on, että steriloiduilla valuutta-
markkinainterventioilla ei ole merkittäviä vai-
kutuksia valuuttakursseihin tai korkoihin.
Näissä tutkimuksissa on tarkasteltu maailman
päävaluuttoja.

Väitöskirjani luvussa 3 sovellan empiirises-
ti optimaalisen portfoliovalinnan malleja. Suur-
ten valuuttojen asemesta tarkastelen pienen
maan valuuttaa ajanjaksolla, jolloin tapahtui
valuuttakriisejä. Lisäksi koko maailman edus-
tavan sijoittajan asemesta tarkastelen kyseisen
maan edustavan sijoittajan optimaalisen port-
folion valintaa. Käytän Suomea koskevia aineis-
toja vuosilta 1991 ja 1992.

Tulokset, joita luvussa 3 saadaan, ovat sii-
nä mielessä yllättäviä, että niiden mukaan Suo-
men Pankin valuuttamarkkinainterventioilla
oli kooltaan merkittäviä vaikutuksia. Ilman va-
luuttamarkkinainterventioita Suomen markan
kiinnityksen puolustaminen olisi edellyttänyt
korkojen pitämistä toteutuneita tasoja kor-
keammalla.

Empiirisen tutkimuksen lisäksi väitöskirjan
luku 3 sisältää myös teoreettisen mallin, jossa
tarkastellaan valuuttamarkkinainterventioiden
merkitystä valuuttakriiseissä. Sitä voidaan pi-
tää niin sanottuihin toisen sukupolven valuut-
takriisimalleihin kuuluvana. Mallissa julkinen

valta tavoittelee sekä valuuttakurssin kiinnittä-
mistä että korkojen vakauttamista, mutta ei
pysty kaikissa tilanteissa saavuttamaan molem-
pia tavoitteita yhtä aikaa. Julkinen valta voi
puolustaa kiinteää valuuttakurssia sekä nosta-
malla korkoja että myymällä ulkomaanvaluut-
taa. Mallin yksi tulema on, että ulkomaanva-
luutan riskipreemio on korreloitunut devalvaa-
tio/revalvaatio-odotusten kanssa. Tämä korre-
laatio on seurausta steriloitujen valuuttamark-
kinainterventioiden käytöstä.

Empiiriset tutkimukset, joissa devalvaatio/
revalvaatio-odotuksia mitataan korkoerojen
avulla ovat vaikuttaneet merkittävästi tieteelli-
seen keskusteluun valuuttakriiseistä. Tulosten,
joiden mukaan Euroopan 1990-luvun alun va-
luuttakriisit tulivat markkinoille täytenä yllä-
tyksenä, on tulkittu tukevan sitä näkemystä,
että kriisit olivat ”itsensä toteuttavia”. Nämä
tulokset perustuvat empiiriseen menetelmään,
jossa oletetaan kattamattoman korkopariteetin
pätevän.

Kenties tunnetuin edellä mainituista deval-
vaatio/revalvaatio-odotuksia mittaavista tutki-
muksista on Andrew Rosen ja Lars Svenssonin
(1994) tutkimus. Tässä artikkelissa he toteavat
seuraavaa.

”A small time-varying exchange rate risk pre-
mium […] will not significantly affect our re-
sults unless its movements coincide with chang-
ing realignment expectations for some myste-
rious reason.”

Juuri tällaisen syyn tarjoaa väitöskirjani luvus-
sa 3 esitetty teoreettinen malli, jonka mukaan
ulkomaanvaluutan riskipreemio on korreloitu-
nut devalvaatio/revalvaatio-odotusten kanssa.
Lisäksi luvun 3 empiirisen osan tulosten mu-
kaan valuuttakriisien yhteydessä tämä voi tar-
koittaa kooltaan merkittäviä muutoksia ris-
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kipreemiossa. Siten on mahdollista, että Eu-
roopan valuuttakriisit eivät sittenkään olleet
täydellinen yllätys markkinoille.

Väitöskirjani koostuu siis kolmesta itse-
näisestä tutkimuksesta, joissa käytetään useita
erilaisia taloustieteellisen tutkimuksen mene-
telmiä. Kaikki kolme esseetä esittelevät em-
piirisesti suuntautunutta tutkimusta valuut-
takriiseistä ja valuuttakurssien muutosodotuk-
sista. "
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