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Heti aluksi on todettava, että olen hyvin samaa 
mieltä Olli Castrenin kanssa hänenjohtopäätök
sistään. Euroopan keskuspankin (EKP) kannal
ta mahdollisimman laaja avoimuus olisi sen 
oma etu. Voidaan myös ajatella, että nykykaa
vailuja velvoittavampi tilivelvollisuus olisi 
helppo keino parantaa EKP:n uskottavuutta. 
Kommentissani keskitynkin tämän ajatuksen 
tarkempaan perustelemiseen. 

Olli Castrenin tarkastelemat eurooppalaiset 
keskuspankit (Saksa, Ranska, Suomi, Ruotsi, 
Iso-Britannia, Sveitsi, Espanja ja Hollanti) ovat 
kaikki varsin itsenäisiä. Maastrichtin sopimus 
puolestaan antaa Euroopan keskuspankille ken
ties itsenäisemmän aseman suhteessa EU:n 
muihin instituutioihin ja jäsenmaiden hallituk
siin kuin yhdelläkään EMU-maan keskuspan
kiIla on. EKP:n tehtäväksi sopimus antaa hinta
vakauden vaalimisen. Tähän tarvittavat rahapo
liittiset välineet ja niihin liittyvät tavoitteet se 
päättää lisäksi itse. 

* Kommentti Olli Castrenin esitelmään Taloustie
teellisen Seuran iltapäiväseminaarissa 29.9.1998. 
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EKP:n itsenäisyyttä suhteessa kuhunkin jä
senmaahan tai keskuspankkiin on lisäksi koros
tettu antamalla niistä kullekin yksi paikka 
EKP:n neuvostossa maan taloudellisesta koosta 
tai väkiluvusta riippumatta. 

Jos tarkastellaan näytteen eurooppalaisia kes
kuspankkeja tilivelvollisuusasteikolla, löyde
tään jo huomattavia eroja. Saksan ja Ranskan 
keskuspankit ovat erittäin vähän tilivelvollisia, 
toisin kuin esimerkiksi Suomen, Ruotsin ja eri
tyisesti Ison-Britannian keskuspankit. Näytteen 
EMU-maiden keskuspankit näyttävät asettuvan 
Suomea lukuun ottamatta tilivelvollisuusastei
kolla varsin alas, mikä jo itsessään tekee varsin 
epätodennäköiseksi sen, että EKP:sta muodos
tuisi kovin tilivelvollinen keskuspankki. 

Keskuspankin itsenäisyys sinänsä ei välttä
mättä vielä takaa hintavakautta, koska ihmiset 
ymmärtävät hintavakauden eri tavalla. Voidaan 
sanoa, että Euroopan eri mailla on erilainen in
flaatiokulttuuri. Se on näkynyt käytännössä 
niin, että toisilla mailla on inflatorisempi histo
ria kuin toisilla. Aivan taattua ei ole sekään, että 
laillisesti itsenäinen keskuspankki olisi todella 
riippumaton kaikista eturyhmistä (esim. Posen 



1993). Nämä tekijät voivat viedä laillisesti itse
näiseltä keskuspankilta uskottavuuden ja tästä 
kasvava epävarmuus kiihdyttää inflaatiota hin
tavakauden tavoitteista huolimatta. 

Hayo (1998) on tarkastellut EU-maiden in
flaatiokulttuureja. Hänen mukaansa korkean in
flaatiohistorian maissa inflaatiota pidetään mer
kittävämpänä ongelmana kuin matalan inflaatio
historian maissa, mutta niissä ei olla kovin val
miita reagoimaan inflaation muutoksiin siinä 
missä matalan inflaatiohistorian maissa myös 
kansalaiset reagoivat pieneenkin inflaation kiih
tymiseen. Vaikka esimerkiksi Collinsin ja 
Giavazzin (1993) mukaan preferenssit inflaation 
torjunnan tärkeyden suhteen ovat lähentyneet 
toisiaan Euroopassa, EKP:n sisällä voidaan kat
soa vallitsevan ainakin jonkinasteisia ristiriitoja. 

Inflaatiokulttuurien eroilla voi olla, ainakin 
inflaatio-odotuksia muodostavien talouden toi
mijoiden silmissä, merkitystä EKP:n päätöksen
tekoon. Jos keskuspankki ei ole tällöin avoin ja 
tilivelvollinen, inflaatio-odotukset saattavat täl
löin muodostua korkeammiksi suuremman epä
varmuuden vuoksi. Epävarmuutta voi lisätä se
kin, että EMU-alueesta tuli lopulta varsin laaja 
ja esimerkiksi konvergenssikriteereillä arvioi
den heterogeenisempi alue kuin pelkkään 
Maastrichtin sopimukseen tuijottamalla olisi 
voinut ennakoida. Kun EMU-päätös itsessään 
oli poliittinen, ei ole kovin kaukaa haettua, jos 
arvioi poliittisten paineiden heijastuvan myös 
EKP:n toiminnassa. 

Jos keskuspankin puhdas kaiken epävarmuu
den hälventänyt itsenäisyys on ehto hintavakau
den toteutumiselle, voidaankin kysyä, mikä ta
kaisi esimerkiksi Euroopan keskuspankille täl
laisen aseman. 

Esimerkiksi Bundesbankin tapauksessa riip
pumattomuudenja hintavakauden yhteys on pit
källisen maineenmuodostuksen ansiota. V oi
daan myös ajatella, että tehtävä on ollut Bun-
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desbankille suhteellisen helppo, koska hyperin
flaation koettuaan saksalaisten asenteet muo
vautuivat inflaatiovastaisiksi. 

Euroopan keskuspankki tulee kohtaamaan ai
nakin toimintansa alkuvaiheessa epäilyjä siitä, 
miten lyhyen aikavälin poliittiset paineet, etu
ryhmät tai inflaatiokulttuurit vaikuttavat sen toi
mintaan. EKP:n toiminnan ensi vaiheet ovat 
kriittisiä myös julkisen mielipiteen kannalta. In
flaatiokulttuuriajatuksen kannalta eurooppalai
sen yleisen mielipiteen, yhteisen inflaatiokult
tuurin, muodostuminen olisi EKP:n toimint,aa 
helpottava tekijä. Se vähentäisi päätöksenteon 
ristipaineita. Tällaisen yleisemmän mielipiteen 
muodostuminen vaatii kuitenkin rahapolitiikan 
onnistunutta ja vastuuntuntoista hoitamista ja 
tällaisen kuvan luominen on sitä helpompaa 
mitä avoimemmin EKP erityisesti alkuvaihees
sa toimii ja mitä selkeämmin sen tilivelvollisuus 
on määritelty. 
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