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1 Johdanto 

 

1.1 Tutkielman taustaa 

 

Euroopan keskuspankille (EKP) siirtyi vastuu rahapolitiikasta euroalueella vuoden alusta 

1999. Rahapolitiikan päätöksenteon siirtäminen yhdeltätoista kansalliselta keskuspankilta 

uudelle ylikansalliselle toimielimelle oli merkittävä askel Euroopan maiden pitkässä ja 

monimutkaisessa lähentymisprosessissa. Kreikka liittyi Euroopan talous- ja rahaliittoon 

(Emu, Economic and Monetary Union) vuoden 2001 alusta. Euroopan keskuspankki 

muodostaa yhdessä kansallisten keskuspankkien kanssa Euroopan 

keskuspankkijärjestelmän (EKPJ). Ennen yhteisen rahan, euron, käyttöönottoa kaikkien 

maiden oli täytettävä lukuisia lähentymiskriteereitä, joiden avulla pyrittiin varmistamaan, 

että mailla oli taloudelliset ja oikeudelliset edellytykset osallistua vakauteen tähtäävään 

rahaliittoon.1 

 

Toukokuussa 2004 Euroopan unionin Keski- ja Itä-Euroopan laajentuminen toteutui. 

Tulokkaiden myötä unionin jäsenmaiden lukumäärä kasvoi 15:sta2 25:een3 ja sen väestö 

kokonaisuudessaan yli 450 miljoonaan, mikä on enemmän kuin Yhdysvaltojen ja Venäjän 

väestö yhteensä. Liittyessään jäseneksi Euroopan unioniin nämä maat sitoutuvat samalla 

osallistumaan tulevaisuudessa unionin talous- ja rahaliittoon. Yhteinen valuutta, euro, 

otettiin käyttöön vuonna 2002 Alankomaissa, Belgiassa, Espanjassa, Italiassa, Irlannissa, 

Itävallassa, Luxemburgissa, Portugalissa, Ranskassa, Saksassa ja Suomessa. Ennen uusien 

jäsenmaiden liittymistä euroalueeseen niiden täytyy täyttää Maastrichtin 

huippukokouksessa 1991 sovitut kriteerit. Näitä kriteerejä käsitellään tarkemmin Euroopan 

                                                 
1 Euroopan keskuspankki 2004, EKP:n Rahapolitiikka 7–9 
2 Alankomaat, Belgia, Espanja, Irlanti, Iso-Britannia, Italia, Itävalta, Kreikka, Luxemburg, Portugali, Ranska, 
Ruotsi, Saksa, Suomi ja Tanska. 
3 Uudet jäsenmaat ovat: Kypros, Latvia, Liettua, Malta, Puola, Slovakia, Slovenia, Tshekin Tasavalta, Unkari 
ja Viro. 
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keskuspankkia koskettavassa kappaleessa 4. Ei tule myöskään unohtaa Tanskaa, Ruotsia ja 

Iso-Britanniaa, jotka ovat olleet unionin jäseniä jo kauan, mutta eivät edelleenkään kuulu 

rahaliittoon. 

 

Euroopan keskuspankin harjoittaman rahapolitiikan ensisijaisena tavoitteena on euroalueen 

hintavakaus. Päätökset perustuvat jäsenmaiden painotettuihin aggregaattitilastoihin. 

Euroalueen sisäisiä eroavuuksia on tärkeää seurata siksi, että koko alueella harjoitettu 

rahapolitiikka voi käydä yksittäiselle maalle sopimattomaksi. Tämän maan on sopeuduttava 

tilanteeseen finanssi- ja rakennepolitiikan avulla ylläpitääkseen makrotaloudellisen 

tasapainon. Sopeutumisprosessi voi olla vaikea, jos poikkeama tasapainotilasta on suuri. 

Euroalueen vakaan kehityksen turvaamiseksi on tärkeää seurata yksittäisten maiden 

talouksia ja vahvistaa talouksien kykyä sopeutua yhteiseen rahapolitiikkaan. 

 

Yhteisen valuutan avulla eliminoidaan rahan vaihdon kustannukset ja tehostetaan 

sisämarkkinoiden toimintaa. Tämä tuo mukanaan tehokkuusvoittoja, mutta myös 

kustannuksia. Rahaliiton kasvaessa rakenteellinen epäsymmetria kasvaa ja uhkana on, että 

sopeutumishaasteet kasvavat liian suuriksi. Yksittäisillä mailla voi olla edessään talouden 

sopeutumiseen liittyvä ongelma, jos se altistuu häiriöille, joita muut maat eivät kohtaa. Jos 

alueen tuotantorakenne on hyvin rikkonainen ja se on altis epäsymmetrisille häiriöille, on 

sen oltava hyvin sopeutumiskykyinen ollakseen optimaalinen. Uskotaan, että sellaisten 

maiden, joiden suhdanteita määräävät samankaltaiset ja samanaikaiset taloudelliset häiriöt 

eli niin sanotut symmetriset häiriöt, kannattaa muodostaa keskenään rahaliitto. Tämä 

kuitenkin edellyttää, että kummankin maan päättäjien rahapolitiikalle asettamat tavoitteet 

ovat samat.4  

 

Usein käytetty malli Euroopan talous- ja rahaliiton arvioimiseen on optimaalisen valuutta-

alueen teoria, jonka kehittivät 1960-luvulla Robert Mundell, Ronald McKinnon, ja Peter 

Kenen. Mundell voitti Nobelin palkinnon työstään taloustieteiden parissa 1999. Talous- ja 

                                                 
4 Fidrmuc 2001, 7–8 
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rahaliittoon liittyvää kirjalllisuutta on viime vuosina ilmestynyt runsaasti. Aihetta koskevaa 

suomalaista tutkimusta ovat tehneet mm. Pekka Mannonen ja Iikka Korhonen. 

Kansainvälisistä tutkijoista voidaan mainita mm. Bayoumi, Eichengreen, Fidrmuc ja 

Horvath. 

 

1.2 Tutkielman tavoite ja rakenne 

 

Optimaalisen valuutta-alueen teoria (OVA) on melko suppea valuuttaunionin vaikutusten 

arvioimiseksi. Sen tarkastelunäkökulma on kapea ja siihen sisältyvät olettamukset 

yksinkertaisia. Vaikka OVA–teoria on monesti sen kehittämisen jälkeen todettu 

epäkäytännölliseksi, on se kuitenkin ollut hyvä perusta myöhäisemmälle tutkimustyölle. 

Tutkielmassa pyritään selvittämään valuuttaunionin vaikutuksia sekä lyhyen aikavälin 

makrotasapainon että pidemmän aikavälin taloudellisen hyvinvoinnin valossa. Kappaleessa 

2 on ensin esitelty perinteisen optimaalisen valuutta-alueen kolme kriteeriä. Seuraavaksi 

siinä esitellään malli, jossa käsitellään valuuttaunionin sopeutumista talouden häiriöihin. 

Siinä on laajennettu perinteisen teorian yksisektorinen malli monisektoriseksi. Kappaleessa 

3 kirjoitetaan optimaalisen valuutta-alueen teorian saamasta kritiikistä. Tämä on relevantti 

osa tätä tutkielmaa siksi, että se antaa valmiuden ymmärtää paremmin OVA–teorian 

käytännön toimivuutta Euroopan talous- ja rahaliiton (Emu) mittarina.  

 

Jotta voidaan tutkia Emun mahdollista laajentumista, on ensin selvitettävä onko se toimiva 

nykyisellä rakenteellaan. Tätä kysymystä on pohdittu kappaleessa 4. Ensin pyritään 

selvittämään täyttääkö Emu perinteisen Optimaalisen valuutta-alueen teorian kriteerit. 

Sitten on suppeasti esitelty Euroopan keskuspankin rahapolitiikkaa ja Maastrictin 

sopimuksen mukaiset kriteerit, jotka jokaisen Emu-maan tulee täyttää. Kappaleen 

viimeisessä osassa analysoidaan rahaliiton laajentumisen hyötyjä ja haittoja. 

 

Kappaleen 5 tarkoituksena on käsitellä Euroopan talous- ja rahaliiton laajentumista Keski- 

ja Itä-Eurooppaan. Siinä on ensin esitelty mahdollisten uusien jäsenmaiden taloudentila ja 
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maiden mahdollisuudet päästä Emun täysjäseniksi. Kappaleessa 6 on tarkemmin keskitytty  

kahteen Euroopan unionin uusimmista jäsenmaista, Puolaan ja Slovakiaan. Tutkielman 

tavoite on realistisesti ja mahdollisimman monipuolisesti selvittää, mitkä ovat Puolan ja 

Slovakian mahdollisuudet olla Euroopan talous- ja rahaliiton täysjäseniä 

lähitulevaisuudessa. 

 

 

2. Optimaalisen valuutta-alueen teoria 

 

2.1 Perinteisen teorian esittämät kriteerit 

 

Yhteiseen rahaan ja rahapolitiikkaan siirtymisestä aiheutuu sekä hyötyjä että haittoja. 

Näiden hyötyjen ja haittojen arviointi on perustunut pääasiassa optimaalisen valuutta-

alueen teoriaan, joka korostaa epäsymmetristen reaalitaloudellisten häiriöiden aiheuttamia 

ongelmia maiden siirtyessä kiinteään valuuttakurssiin tai yhteiseen valuuttaan. Teoriassa 

rahaliiton hyödyt syntyvät eri valuuttojen käytöstä aiheutuvien transaktiokustannusten ja 

valuuttakurssiepävarmuuden poistumisesta. Haittana voidaan pitää sitä, että rahaliitossa 

yksittäinen maa ei voi enää vaimentaa suhdannevaihteluita tai epäsymmetrisiä häiriöitä 

kansallisella korko- ja valuuttakurssipolitiikalla. 5 

 

Mundellin 1961 kirjoittamassa artikkelissa ”A Theory of Optimum Currency Areas” 

optimaalinen valuutta-alue määritellään alueeksi, jolla tuotannontekijöiden liikkuvuus on 

suuri6. McKinnon puolestaan osoitti, että mitä avoimempaa valuutta-alueen jäsenmaiden 

välinen kauppa on, sitä suuremmat ovat rahaliiton hyödyt. Avoimen talouden 

valuuttakurssipolitiikka on myös tehottomampaa kuin suljetun talouden, mutta 

                                                 
5 Työministeriö 1996, 50 

6 Mundell 1961, 661 
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finanssipolitiikka häiriöiden tasapainottajana on tehokkaampaa.7 Hän tarkoittaa 

optimaalisuudella sitä, että valuutta-alueella voidaan raha- ja finanssipolitiikalla sekä 

säilyttämällä joustavat valuuttakurssit ulkopuoliseen maailmaan nähden parhaiten saavuttaa 

täystyöllisyys, maksutaseen tasapaino ja vakaa hintataso8. Kenenin mielestä työvoiman 

liikkuvuus ei välttämättä ole paras tapa määritellä optimaalista valuutta-aluetta, sillä 

täydellinen työvoiman liikkuvuus on todellisessa tilanteessa harvinaista. Kenen korostaa 

monipuolisen tuotantorakenteen merkitystä.9  

 

Osassa kirjallisuutta optimaalisen valuutta-alueen teoriaan on liitetty neljäs ehto. Tämä on 

inflaatiotason ja talouspolitiikan ylikansallinen integraatio. Harberler (1970) ja Flemming 

(1971) väittivät, että valuutta-alueen eri osissa on oltava samanlainen hintataso ja 

talouspolitiikan koordinaatio. Näin tuettaisiin yhteisen valuutan vakautta. Inflaatiokehys 

voidaan nähdä myös alueellisena ilmiönä. Kuvitellaan, että jollakin alueella tuotteiden 

hintataso nousee enemmän kuin muilla esimerkiksi vientituotteiden hinnannousun vuoksi. 

Tämä vaikuttaa myös alueen muiden tuotteiden kysyntään nostamalla hintatasoa, mikä taas 

lisää palkannousupaineita. Merkitys on nähty siten, että tietty alue pystyy yhtenäisvaluutan 

kustannuksella nostamaan alueensa palkkatasoa ja siten lisäämään ostovoimaa, joka ei 

vaikuta valuutan kurssiin. Tämä politiikka ei kuitenkaan ole kovin pitkäjänteistä, jos alue 

kuuluu pitkälle integroituneeseen suureen alueeseen. Mitä integroituneempaa tavaroiden 

liikkuvuus on, sitä enemmän palkkojen nousu heikentää alueen teollisuuden kannattavuutta 

ja vaikeuttaa vientiä. Jos työvoiman liikkuvuus on täydellistä, alueelle muuttaa uusia 

työntekijöitä, kilpailu työpaikoista kasvaisi ja palkkojen nousu hidastuisi.10 Uskotaan 

kuitenkin, että Euroopan unionissa muuttoliike on vähäistä. Liikkuminen maasta toiseen 

työn takia on mahdollista lähinnä vain hyvin koulutetuille, kielitaitoisille erikoisalojen 

ihmisille.  

                                                 
7 Työministeriö 1996, 50 

8 McKinnon 1963, 717 

9 Kenen 1969, 49 

10 Hyvärinen & Okko 1997, 53–54 
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2.1.1 Tuotannon tekijöiden liikkuvuus 

 

Mundellin mielestä ajatus optimaalisesta valuutta-alueesta on luonteeltaan enemmän 

empiirinen kuin teoreettinen. Hän korosti, että jos nimelliset palkat ja hinnat eivät jousta 

mahdollisten maakohtaisten häiriöiden sattuessa eikä valuuttakurssi ole käytettävissä, 

tuotannontekijöiden liikkuvuus on sopeutumiskeino. Kun tuotannontekijäliikkeet ovat 

jäykkiä, joustavat valuuttakurssit helpottavat maksutasetasapainon ja sisäisen tasapainon eli 

täystyöllisyyden saavuttamista. Sopeutusmekanismeina tuotannontekijäliikkeet ja 

muuttuvat valuuttakurssit ovat siten toistensa substituutteja. Valuuttakurssimuutoksen 

mahdollisuus kuitenkin poistuu maan liittyessä valuuttaunioniin. Jäsenmaat eivät voi 

käyttää devalvaatiota tai revalvaatiota ulkoisen tasapainon ja täystyöllisyyden 

saavuttamiseksi. Toisaalta Mundell myöntää, että yhteinen valuutta edistäisi varsinkin 

pääomaliikkeitä.11 

 

Kuvio 1. Negatiivinen kysyntäshokki (DeGrauwe 2003, 8) 

 

                                                 
11 Mannonen 1994, 16; Mundell 1961, 661 
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Optimaalisen valuutta-alueen perusidea on usein pelkistetty seuraavaan mallikehikkoon, 

jolla on selkeätä kuvata tuotannontekijöiden liikkeisiin perustuvaa sopeutumisprosessia. 

Oletetaan ns. 2 + 2 -kehikko, joka käsittää kaksi maata ja kaksi tuotetta. Kukin maa tuottaa 

vain yhtä tuotetta. Aluksi kummatkin maat ovat sekä ulkoisessa että sisäisessä tasapainossa. 

Rahataloudellisista tekijöistä tai talouspolitiikasta aiheutuvia shokkeja ei huomioida, vaan 

mallissa tarkastellaan ainoastaan epäsymmetrisiä reaalisia kysyntäshokkeja. Nimelliset 

hinnat ja palkat ovat jäykkiä.12 Otetaan mallin esimerkkimaiksi Ranska ja Saksa. Oletetaan, 

että jostakin syystä kuluttajien preferenssit siirtyvät Ranskan tuotteista Saksan tarjoamiin 

tuotteisiin. Tämän kysyntäshokin vaikutukset kokonaiskysyntään ja -tarjontaan on esitetty 

kuviossa 1. Ranskan tuotteiden kysyntä laskee, jolloin työttömyys lisääntyy. Jos kulutus ei 

vähene samassa suhteessa, on seurauksena vaihtotaseen alijäämä. Vaihtotase määritellään 

kotimaisen tuotannon ja kulutuksen erotukseksi. Saksassa kokonaistuotanto kasvaa 

kysynnän lisäännyttyä, ja työllisyys kasvaa. Todennäköisesti kulutus ei kuitenkaan kasva 

samassa suhteessa kuin tuotanto, ja seurauksena on Saksan vaihtotaseen ylijäämä.13 

 

Molemmat maat ovat siis kuvion 1 esittämässä epätasapainotilanteessa. Saksan talous 

kasvaa, mikä aiheuttaa paineita nostaa hintoja ja kasvattaa edelleen vaihtotaseen ylijäämää. 

Jos Ranskan valmistamien tuotteiden hinnat alentuisivat suhteessa Saksan tuotteiden 

hintoihin, palautuisi kokonaiskysyntä alkuperäiselle tasapainotasolle kummassakin maassa. 

Hintojen ja palkkojen ollessa jäykkiä tarvitaan jokin muu mekanismi, joka johtaa 

automaattisesti tasapainoon. Tällainen tasapainottava mekanismi on työvoiman alueellinen 

liikkuvuus. Oletetaan nyt, että työntekijät voivat liikkua vapaasti kahden maan välillä. 

Tilanne on kuvattu alla kuviossa 2. Nyt Saksassa kärsitään työvoimapulasta. Ranskassa 

työttömäksi jääneet muuttaisivat työn perässä Saksaan. Muuttoliike eliminoisi palkkojen 

alennuspaineet Ranskassa ja korotuspaineet Saksassa. Näin ollen työvoiman liikkuvuus 

ratkaisisi molempien maiden tasapaino-ongelmat eli Ranskan työttömyystilanteen ja Saksan 

                                                                                                                                                     
 

12 Bayoumi 1994, 3–6 

13 DeGrauwe 2003, 6–7 
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inflaatiopaineet. Maiden vaihtotaseiden ongelmat helpottuvat myös, koska Ranskan 

työntekijöitä siirtyy tuotantoon Saksaan. 

 

 

Kuvio 2. Automaattinen sopeutuminen häiriöön (DeGrauwe 2003, 10) 

 

Jos tarkastellaan ainoastaan sisäisen tasapainon eli täystyöllisyyden tavoittelua, pätee 

seuraava argumentti. Mitä enemmän itsenäisiä valuutta-alueita on, sitä paremmin 

täystyöllisyys saavutettaisiin. Tämän stabilisaatioargumentin vastapainoksi Mundell esittää 

kolme näkökohtaa, jotka rajoittavat optimaalisten valuutta-alueiden määrää.  

 

1. Raha laskentayksikkönä ja vaihdon välineenä on vähemmän hyödyllinen, jos 

valuuttoja on liian monta14. 

2. Valuutta-alue ei saa olla niin pieni, että yksittäinen spekuloija voi vaikuttaa maan 

valuutan kurssiin. Jos valuuttakurssit muodostuvat muiden kuin reaalitaloudellisten 

                                                 
14 Mundell 1961, 662 
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tekijöiden pohjalta, muuttuvat kurssit eivät pysty täyttämään tehtävää, joka sille 

periaatteessa maksutaseen ja työllisyyden stabilisoijana kuuluu.15  

3. Tarvitaan tietty määrä rahailluusiota, jotta muuttuvat kurssit ylipäätään voivat 

vaikuttaa reaalisesti. Talouden pienuus ja avoimuus rajoittavat tätä rahailluusiota.16  

 

Mundellin esitys optimaalisesta valuutta-alueesta on saanut osakseen paljon kritiikkiä, jota 

esitellään tarkemmin kappaleessa 3. McKinnon (1963) sanoi, että jos jokaisella alueella on 

erikoistunut teollisuuden alansa, voisi olla vaikeata erotella matala maantieteellinen ja 

matala tietyn teollisuuden alan sisäinen17 työvoiman liikkuvuus. Esimerkkinä kuvitellaan, 

että alueeseen B kohdistuu negatiivinen epäsymmetrinen shokki. Jos alueella B on 

mahdollisuus tuottaa alueen A tuotetta helposti, tuotannontekijöiden liikkuvuudelle 

alueiden välillä ei ole suurta tarvetta. Kenen (1969) kritisoi myös tuotannontekijöiden 

liikkuvuutta optimaalisen valuutta-alueen kriteerinä. Hänen mukaansa täydellinen 

työvoiman liikkuvuus onnistuu vain sen ollessa täysin homogeenista.18 Muutkin ovat 

epäilleet, että riittävää työvoiman liikkuvuutta ei saavutettaisi valtioiden välillä, jos 

maantieteellinen, kielellinen ja kulttuurillinen etäisyys maiden kesken on suuri. Myös 

liikkuvuus aiheuttaa sopeutumiskustannuksia.19 Mallia on lisäksi pidetty liian suppeana 

siksi, että  se sisältää vain kaksi maata ja kaksi tuotetta. Asetelma ei kuvaa esimerkiksi 

Euroopan sisämarkkinoita, joilla jo maiden sisällä on pitkälle erikoistunut 

tuotantorakenne.20  

 

 

 

 

                                                 
15 Mannonen 1994, 17 

16 Mundell 1961, 663 
17 engl. inter-industrial labour mobility 

18 Horvath 2003, 12 

19 Kotilainen 1994, 15 

20 Hyvärinen ja Okko 1997, 52 
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2.1.2 Talouden avoimuus 

 

Optimaalisuudella kuvataan yksittäistä valuutta-aluetta, jossa raha- ja finanssipolitiikan 

sekä joustavien valuuttakurssien avulla pyritään rakentamaan täysi työllisyys, tasapainoinen 

kauppatase21 ja stabiili kotimainen hintataso. Jokainen talous tarvitsee vakaan 

maksuvalmiin valuutan voimavarojen tehokkaaseen kohdentamiseen. Tämän avulla talous 

onnistuu säilyttämään vakaan hintatason.22 McKinnonin kontribuutio liittyy talouden 

avoimuuden asteeseen. Talouden avoimuudella tarkoitetaan jonkin maan käymän 

ulkomaankaupan osuutta kokonaistuotannosta. Jos maa vie paljon tuotannostaan muihin 

rahaliiton maihin, voi hyöty valuutta-alueesta olla hyvin suuri. McKinnon osoitti, että 

rahaliiton hyödyt lisääntyvät, koska avoimuus moninkertaistaa transaktiokustannusten 

vähenemisestä syntyvät kustannussäästöt. Samalla myös itsenäisen valuuttakurssipolitiikan 

menetyksestä aiheutuvat kustannukset pienenevät.23  

 

Oletetaan tarkasteltava alue, jolla on vain yksi valuutta. Tutkitaan, pitäisikö alueella olla 

joustava valuuttakurssi suhteessa ulkomaailmaan. Ulkomaailma on suuri ja myös yhden 

valuutan alue. Jos tarkasteltava alue on riittävän pieni, eivät kotimaiset valuuttakurssit 

vaikuta vienti- ja tuontihyödykkeiden24 ulkomaanrahassa mitattuihin hintoihin. Ulkoista 

tasapainoa voidaan ylläpitää joko ulkoisen valuuttakurssin avulla tai sisäisellä raha- ja 

finanssipolitiikalla.25 Tarkastelemamme talous on avoin, eli sen vienti- ja tuontihyödykkeet 

muodostavat suhteellisen suuren osan kulutuksesta. Oletetaan vielä, että maa pyrkii 

säilyttämään ulkoisen tasapainon hyödyntämällä joustavia valuuttakursseja. 

Valuuttakurssimuutokset vaikuttavat kuitenkin suoraan maan hintaindeksiin, joka koostuu 

etupäässä vaihdettavista tuotteista. Esimerkiksi 10 prosentin devalvaatio nostaa vienti- ja 

tuontihyödykkeiden kotimaan rahassa mitattuja hintoja juuri saman 10 prosenttia. Lisäksi 

                                                 
21 engl. external account 
22 Horvath 2003, 8; McKinnon 1963, 717 

23 Fidrmuc 2001, 7–8; McKinnon 1963, 717–718; Työministeriö 1996, 50 

24 engl. tradable goods 
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devalvaation suoraa vaikutusta voidaan joutua täydentämään vielä kireällä raha- ja 

finanssipolitiikalla.  

 

McKinnon siis osoitti, etteivät erittäin avoimen talouden ulkoiset valuuttakurssimuutokset 

sovi yhteen sisäisen hintatason vakauden kanssa. Jos talous on erittäin avoin ja maassa 

vallitsee lähes täystyöllisyys, täytyy vaihtotaseen elpyä kulutusta pienentämällä. 

Äärimmäisessä tapauksessa, kun talous on täysin avoin, tämä on ainoa vaihtoehto. 

Tuotantomäärä kuitenkin pysyisi ennallaan, vaikka kulutusta vähennettäisiin.26  

 

Suljetun talouden tilanne olisi täysin toinen, sillä siellä kulutus kohdistuu suurimmaksi 

osaksi ei-vaihdettaviin27 hyödykkeisiin. Nyt sama 10 prosentin devalvaatio korottaisi 

vienti- ja tuontihyödykkeiden hintoja 10 prosenttia, mutta vaikutus hintatasoon jäisi 

huomattavasti pienemmäksi kuin avoimen talouden tapauksessa, koska suljetun talouden 

hintaindeksi koostuu etupäässä ei-vaihdettavista tuotteista. Toisaalta jos suljetun talouden 

ulkoisen tasapainon säilyttämiseen käytettäisiin ainoastaan raha- ja finanssipolitiikkaa, olisi 

maan työttömyys huomattavasti suurempi kuin, jos maassa olisi avoin talous. Tämä olisi 

seurausta siitä, että suurin osa kiristävistä toimenpiteistä kohdistuisi ei-vaihdettavia 

hyödykkeitä tuottaviin yrityksiin. Lisäksi ei-vaihdettavan hyödykkeen hinnan tulisi laskea, 

ennen kuin maassa lisättäisiin vaihdettavien hyödykkeiden tuotantoa siinä määrin, että sillä 

olisi vaikutusta vaihtotaseeseen. Hinnanlaskulla olisi puolestaan merkittävä vaikutus maan 

hintaindeksiin.28  

 

McKinnon käsitteli valuutta-alueen optimaalisuutta sen koon ja rakenteen avulla. Hänen 

keskeinen sanomansa oli se, että joustavat valuuttakurssit menettävät merkitystään 

stabilisaatioinstrumenttina, kun talouden avoimuus kasvaa. Lisäksi jatkuvat 

valuuttakurssimuutokset vaikuttavat haitallisesti kotimaan vakaaseen hintatasoon. Toisin 

                                                                                                                                                     
25 McKinnon 1963, 718 

26 McKinnon 1963, 719 
27 engl. non-tradable good  

28 McKinnon 1963, 720   
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sanoen mitä avoimempi talous on, sitä taipuvaisempi se on käyttämään kiinnitettyjä 

valuuttakursseja. Pienille alueille kiinteä valuuttakurssijärjestelmä on suorastaan 

välttämätön, jos ne haluavat ylläpitää yksilöllisten valuuttojen maksuvalmiuden. Pienten 

alueiden kesken tarvitaan enemmän pääomaliikkeitä kuin suurten ja taloudellisten 

kehittyneiden alueiden kesken edistämään taloudellista kasvua ja erikoistumista.29   

 

Pienten ja avointen talouksien voi siis olla hyödyllistä liittyä suureen valuutta-alueeseen. 

McKinnon nosti esille myös toisen huomion, mikä suosii kiinnitettyjä valuuttakursseja 

pienille ja avoimille talouksille. Tämä on se, että kiinnitettyjen valuuttakurssien tapauksessa 

on korkeampi todennäköisyys rahailluusion poissaololle. Rahailluusion olemassaolo antaa 

joustaville valuuttakursseille mahdollisuuden toimia vakauttavina funktioina. Hänen 

mielestään rahailluusio on matalin erittäin avoimissa talouksissa. Dynaamisessa mallissa 

tämä argumentti tuskin pätee. Mitä useammin maa devalvoi, sitä todennäköisemmin 

devalvointi vaikuttaa inflaationaarisesti, mikä lisää tulevaisuuden devalvaation 

todennäköisyyttä.30  

 

2.1.3 Tuotannon diversifikaatio 

 

Kenen (1969) korosti, että talouden tuotantorakenteen monipuolisuus on ratkaiseva tekijä, 

kun pohditaan maan soveltuvuutta rahaliittoon. Toimialakohtaisilla häiriöillä on vähäisempi 

vaikutus maan kokonaistaloudelliseen kehitykseen, jos maan tuotantorakenne on 

monipuolinen. Silloin tarvitaan vähän tuotannontekijöiden liikkuvuutta tai 

valuuttakurssimuutoksilla aikaansaatuja vaihtosuhdemuutoksia korjaamaan häiriöistä 

aiheutuvia ongelmia.31 Tämä voidaan helposti nähdä ajattelemalla maata, jonka vienti 

koostuu useista eri tuotteista. Jokaisen tuotteen kysyntä voi muuttua, mutta yhden tuotteen 

                                                 
29 McKinnon 1963, 720–724 

30 Horvath 2003, 15; McKinnon 1963, 717–722 

31 Kenen 1969, 49; Työministeriö 1996, 51 
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kysynnän muutoksella ei ole suurta vaikutusta maan ulkomaankaupan vaihtosuhteeseen32. 

Tämä johtuu luonnollisesti siitä, että yhden tuotteen vientitulot muodostavat vain pienen 

osan maan kokonaisvientituloista. Lisäksi tuotteiden kysynnän muutokset voivat 

kompensoida toisiaan.  

 

Hyvin diverfisioitunut talous kohtaa harvoin muutoksia viennin tuotteiden kysynnässä. 

Tällaiselle taloudelle epäsymmetristen shokkien merkitys olisi pienempi kuin vähän 

diversifioituneelle taloudelle. Tuotannon erikoistuminen vähentää epäsymmetristen 

shokkien mahdollisuutta ja lievittää niiden kielteisiä vaikutuksia. Toisin sanoen kiinteät 

kurssit sopivat hyvin erikoistuneille talouksille.33 Hyvin diversifioitunut tuotantorakenne ei 

kuitenkaan takaa tasaista kehitystä, vaan lisäksi tarvitaan tuotantopanosten eli pääoman ja 

työvoiman liikkuvuutta. Monipuolinen tuotantorakenne lieventää häiriöiden vaikutusta, 

muttei vähennä niiden sattumisen todennäköisyyttä. Jonkin tuotteen kysynnän vähentyessä 

ja toisen lisääntyessä työvoiman ja pääoman tulisi liikkua näitä tuotteita valmistavien alojen 

välillä.34  

 

Tuotteiden diversifikaatiokriteeri voi kuitenkin tuottaa päinvastaisia johtopäätöksiä kuin 

avoimuuskriteeri. Mitä diversifioituneempi talous on, sitä suurempi se todennäköisesti on. 

Tällöin ulkomaankaupan alan osuus talouden tuotannosta on yleensä pieni. Kenenin 

mukaan suurelle diversifioituneelle taloudelle, jolla on pieni ulkomaankaupan osuus, sopii 

paremmin kiinteä valuuttakurssi. Pienen avoimen talouden tulisi sen sijaan säilyttää 

joustavat valuuttakurssit. Tämä tarkoittaa sitä, että suuren talouden tulisi käyttää raha- ja 

finanssipolitiikkaa ulkoisen tasapainon ylläpitämiseen, vaikka ulkomaankaupan osuus 

kokonaistuotannosta olisikin erittäin pieni. Tämä tulos on ristiriitainen McKinnonin 

tulosten kanssa.35  

                                                 
32 engl. terms of trade 

33 Horvath 2003, 16 

34 Kenen 1969, 49–50 

35 Mundell ja Swoboda 1969, 112 
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2.2 Talouden häiriöt  

 

Perinteisessä optimaalisen valuutta-alueen teoriassa tarkastellaan valuuttaunionin etuja ja 

haittoja yksinkertaistavien olettamuksien avulla. Pekka Mannonen (1994) on tutkinut 

talouden häiriöiden avulla valuuttaunioneita laajentaen yksisektorisen mallin 

monisektoriseksi. Talouden häiriöillä tarkoitetaan sellaisia kysynnän ja tarjonnan 

tasapainoa horjuttavia tapahtumia, jotka syntyvät ympäristön tai taloudessa toimivien 

tahojen käyttäytymisen muutoksista. Häiriöt voivat vaikuttaa joko myönteisesti tai 

kielteisesti tarkastelun kohteena olevan muuttujan kehitykseen. Häiriöiden vaikutuksen 

suuruus vaihtelee myös suuresti. Käytännössä häiriön ajatellaan kuitenkin vaikuttavan 

talouden kehitykseen voimakkaan kielteisesti.36 Seuraavassa esitellään ensin häiriöiden 

perusidea ja sitten talouden häiriöt monialamallissa. 

 

2.2.1 Häiriöiden perusideaan perustuva malli 

 

Rahaliiton kustannusten suuruuden uskotaan riippuvan siitä, missä määrin yleiset 

suhdannevaihtelut tai talouden häiriöalttius vaihtelevat maittain. Kustannusten suuruuteen 

vaikuttaa myös se, missä määrin talouksien sopeutumismekanismit ja niiden nopeudet 

poikkeavat toisistaan. Jos taloutta kohtaavat häiriöt ja niiden vaikutukset ovat samanlaisia 

kaikissa rahaliiton jäsenmaissa, sama rahapolitiikka soveltuu kaikkiin maihin.37  

 

Perinteinen optimaalisen valuutta-alueen teoria ei huomioi ollenkaan ns. 

aikakonsistenssikysymystä. Toisin sanoen tapa sopeutua lyhyen aikavälin 

                                                 
36 Haaparanta & Peisa 1997, 3 
37 Työministeriö 1996, 50 
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epätasapainotiloihin, saattaa vaikuttaa odotusmekanismin välityksellä pitkän aikavälin 

käyttäytymiseen ja edelleen voimavarojen jakoprosessiin sekä hyvinvointiin. 

Valuuttakurssien muuttaminen tai kelluttaminen on eräs keskeinen makrotaloudellinen 

sopeutumistapa. Valuuttaunioni poistaa tämän sopeutumistavan yksittäiseltä maalta, jonka 

voidaan olettaa luovan lisäpaineita toisentyyppisiä sopeutumismekanismeja kohtaan.38  

 

Tarkastellaan vielä kappaleessa 2.1.1 esiteltyä ns. 2 + 2 -mallikehikkoa. Siinä oletettiin, että 

epäsymmetrinen kysyntäshokki vaikuttaa vain toisen tuotteen kysyntään. Kyseessä on siten 

perinteinen inter-industry –kaupan asetelma. Rahataloudellisista tekijöistä tai 

talouspolitiikasta aiheutuvia shokkeja ei huomioida, vaan tarkastellaan ainoastaan 

epäsymmetrisiä reaalisia kysyntäshokkeja. Teoriassa oletetaan nimellisen valuuttakurssin 

muuttuvan aina täsmälleen siten, se eliminoi reaalishokin aiheuttaman häiriön. Näin 

maksutase- ja työllisyystasapaino palautuu. Muuttuvien kurssien kustannukset liittyvät 

ainoastaan valuutan vaihdosta aiheutuviin yksinkertaisiin ja kiinteän suuruisiin 

transaktiokustannuksiin. Vastaavasti valuuttaunionin kustannukset liittyvät hinta- ja 

palkkajäykkyyksistä johtuviin tuotantomenetyksiin ja työttömyyteen.39  

 

Teorian lähtökohtana on siis epäsymmetrinen kysyntäshokki, joka siirtää kysyntää alueelta 

A alueelle B. Nimellispalkkojen lasku alueella A mahdollistaisi sen tuottaman hyödykkeen 

hinnan laskun, jolloin hintakilpailukyky kasvaisi ja tilanne tasapainottuisi. Toinen 

vaihtoehto tasapainon saavuttamiseksi olisi työvoiman riittävän liikkuvuus alueelta A 

alueelle B. Mallissa palkat ja tuotannontekijäliikkeet ovat kuitenkin jäykkiä. Tällöin 

valuuttaunionin tapauksessa syntyisi alueelle A työttömyyttä ja alueen B inflaatio kasvaisi. 

Teorian mukaan siis maan, joka on altis voimakkaille epäsymmetrisille shokeille, ei tulisi 

liittyä valuuttaunioniin. Poikkeuksena on tilanne, jossa alueiden välillä on suuri työvoiman 

liikkuvuus tai palkkajoustavuus on merkittävä. Tämä malli johtaa vääristymään, että 

optimaalinen valuutta-alue olisi mahdollisimman pieni, koska tällöin 

                                                 
38 Mannonen 1994, 6 

39 Bayoumi 1994, 3–6 
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valuuttakurssimuutoksilla resurssit voitaisiin pitää täystyöllistettyinä hyvinkin suppealla 

maantieteellisellä alueella.40  

 

Mitä epäsymmetrisempiä reaalishokkien vaikutukset ovat, sitä suurempaa joustavuutta 

työmarkkinoilta vaaditaan, jotta valuuttaunionin muodostaminen olisi järkevää. 

Kysyntäshokkien aiheuttamia häiriöitä tarkastellaan mallissa ainoastaan 

stabilisaatiopoliittisesta näkökulmasta. Allokatiiviset vaikutukset ja valuuttakurssiregiimin 

pitkän aikavälin vaikutukset työmarkkinoiden käyttäytymiseen jäävät kokonaan tarkastelun 

ulkopuolelle. Optimaalisen valuutta-alueen teoriaan sisältyvät eksplisiittiset tai implisiittiset 

olettamukset eivät vastaa riittävästi EU-maiden taloudellista todellisuutta.41  

 

2.2.2 Valuuttaunionin vaikutukset monialamallissa 

 

Talouden optimaalisen sopeutumisen kannalta keskeistä on siihen kohdistuvien häiriöiden 

luonne. Häiriöt voidaan jakaa kahteen ryhmään: makrotaloudellisiin ja mikrotaloudellisiin. 

Makrotaloudelliset häiriöt ovat yleensä symmetrisiä ja mikrotaloudelliset epäsymmetrisiä. 

Talous voi sopeutua makrotaloudellisiin häiriöihin makrotaloudellisin keinoin, kuten 

valuuttakurssien avulla. Tällaisesta häiriöstä esimerkkinä voidaan mainita liikainflaatio, 

joka aiheutuu raha- tai finanssipolitiikasta. Tämä vaikuttaa symmetrisesti koko 

kansantalouteen. Valuuttaunionissa yhteinen keskuspankki ja muutenkin harmonisoitu 

talouspolitiikka poistaa tai ainakin heikentää jatkossa mahdollisuutta aiheuttaa 

maakohtaisesti kyseisenlaisia inflaatioshokkeja. Kansainvälisen kaupan piirissä tapahtuvia 

aitoja hintasignaaleja edustavat epäsymmetriset mikrotaloudelliset häiriöt. Tällaisten 

hintasignaalien pitäisi vaikuttaa siten, että tuotannontekijät siirtyvät tehottomilta ja 

heikkeneviltä aloilta vahvistuville aloille. Valuuttaunionin voidaan sanoa edistävän 

hyvinvointia tällaisessä tilanteessa, sillä se estää valuuttakurssisopeutumisen. Talouden on 

                                                 
40 Mannonen 1994, 20  
41 Mannonen 1994, 21; Bofinger 1994, 17 
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pakko sopeutua suhteellisten hintojen ja palkkojen muutosten sekä 

tuotannontekijäliikkeiden avulla.42  

 

Pohjana perusmallille on käytetty piirteitä Kenen´n43 sekä Gylfasonin ja Lindbeckin44 

avotalouden kokonaistasapainomalleista. Nämä mallit eivät kuitenkaan käsittele 

valuuttaunionia, joten kehikkoa on muokattu. Mallissa tuodaan esille myös tekijät, joiden 

puutteesta optimaalisen valuutta-alueen teoriaa on kritisoitu. Teollistuneille maille on 

ominaista diversifioitunut tuotantorakenne.45 Lisäksi integraatioprosessille on ominaista 

edistää tuotantorakenteen monipuolistumista mm. ristikkäiskaupan kasvulla. Tässä mielessä 

perinteinen yksialamalli on epärelevantti kuvaamaan valuuttaunionin problematiikkaa. 

Kaikki seuraavat kaavat ovat Pekka Mannosen julkaisusta ”Valuuttaunionisuunnitelma, 

häiriöihin sopeutuminen ja hyvinvointi”46.  

  

Rahataloudellisten shokkien malli 
Peruselementit: 

a) Oletetaan kolme maata: kotimaa ( d ), muut valuuttaunionin maat (u ) ja muu 

maailma ( w ). Muodostetaan valuuttaunioni ( ud + ), joiden yhteinen valuutta kelluu 

suhteessa muuhun maailmaan. 

b) Tuotteiden määrä on avoin: valmistettavien hyödykkeiden määrä kuvataan 

tekijällä ix  ja kysynnän määrää tekijällä ic . 

c) Tarkastelun problematiikka: Tarkastelun kohteena ovat perinteinen epäsymmetrinen 

reaalinen kysyntäshokki, kotimaisen rahapolitiikan aiheuttama inflaatioshokki ja 

ulkomaisen rahapolitiikan aiheuttama deflaatioshokki sekä työmarkkinoista johtuva 

tarjontashokki. Mielenkiinto kohdistuu shokkien jälkeiseen sopeutumiseen. 

 

                                                 
42 Mannonen 1994, 23–24  

43 Kenen  1985, 637–639 

44 Gylfason & Lindbeck 1986, 3–9 

45 Bofinger 1994, 7 
46 Eurooppa-Instituutin keskusteluaiheita 2/1994 
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Mallin rakenne:  

1. Hyödykemarkkinat 

 

d
w

w
i

d
u

u
i

d
d

d
i

d
iii

cepcpcpYD ++=   (Kaava 1) 

 

Kaava 1 kuvaa kotimaisiin hyödykkeisiin kohdistuvaa kysyntää, jossa d
ip  on kotimaisen 

hyödykkeen i kotimainen hinta, 
d
di

c on kotimaisen hyödykkeen kotimainen kysyntä, u
ip  

kuvaa kotimaisen hyödykkeen hintaa muissa valuuttaunionin maissa, 
d
ui

c  on kotimaisen 

hyödykkeen kysyntä valuuttaunionin maissa, w
ip   kuvaa kotimaisen hyödykkeen hintaa 

maailmanmarkkinoilla, e  on valuuttakurssi (ulkomaan valuutan hinta kotimaan rahassa) ja 
d
wi

c  on muun maailman kotimaisiin hyödykkeisiin kohdistama kysyntä. 

 

u
w

w
i

u
d

d
i

u
u

u
i

u
iii

cepcpcpYD ++=   (Kaava 2) 

 

Kaava 2 kuvaa muiden valuuttaunionimaiden hyödykkeisiin kohdistuvaa kysyntää, ja se 

muodostuu kolmesta komponentista. Ensimmäinen on muiden unionimaiden hyödykkeen i 

hinta kertaa niiden omiin hyödykkeisiin kohdistuva kysyntä. Toinen komponentti on 

unionimaiden hyödykkeen hinta kotimaassa kertaa kotimaan muiden unionimaiden 

hyödykkeisiin kohdistuva kysyntä. Kolmantena tekijänä on unionimaiden hyödykkeiden 

maailmanmarkkinahinta kertaa valuuttakurssi ja tämä kerrottuna muun maailman muiden 

valuuttaunionimaiden hyödykkeisiin kohdistamalla kysynnällä. 
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Hyödykkeet ovat ristisubstituutteja keskenään. Kysyntä on siis yleisesti negatiivisesti 

riippuvainen eri alkuperää olevien hyödykkeiden hintatasosta kyseisen alueen hinnoin 

mitattuna sekä myönteisesti riippuvainen kyseisen alueen kansantulosta ( iY ) .47  

 

2. Tuotannontekijäliikkeet 

Vaikka hinnat ja palkat olisivat jäykkiä, optimaalisen valuutta-alueen teorian mukaan 

unionin muodostaminen on järkevää, jos tuotannontekijöiden liikkuvuus on riittävää. 

Tuotannontekijäliikkeiden vapauttaminen unionissa mahdollistaa sen, mutta käytännössä 

kuitenkin kieli- ja kulttuurierot rajoittavat työvoiman liikkuvuutta. Pääoman liikkuvuus on 

herkempää kuin työvoiman. Tuotannontekijöiden liikkeet merkitsevät 

kokonaistasapainomallissa potentiaalisen kansantulon muuttumista.  Tuotannon tekijät 

eivät ole täydessä käytössä, jos toteutuneen ja potentiaalisen kansantulon välillä vallitsee 

ero. Tämä on ns. sopeutumisongelma. Ero voidaan periaatteessa poistaa nostamalla 

toteutunutta kansantuloa kokonaiskysyntää kasvattamalla tai laskemalla potentiaalista 

kansantuloa. Tarkastellaan seuraavassa tuotannontekijöiden liikkuvuuteen vaikuttavia 

tekijöitä: 

 

Työvoiman liikkeet  

),( iii uwfL = ; w >0, u <0    (Kaava 3) 

 

Työvoiman liikkuvuuteen vaikuttavat reaalipalkka ( iw ) ja työttömyys ( iu ). Yhtälö kuvaa 

sitä, että suuri reaalipalkka ja pieni työttömyys vaikuttavat myönteisesti työvoiman 

liikkuvuuteen kyseiseen maahan. Vastaavasti pieni reaalipalkka ja suuri työttömyys 

kotimaassa aiheuttavat työvoiman maastamuuttoa. Esimerkiksi kun kielteinen 

kysyntäshokki pienentää kotimaisten tuotteiden kansainvälistä kysyntää, ilmenee vaikutus 

ensimmäiseksi työttömyyden kasvuna. Työvoiman kysynnän pienentyessä pyrkivät myös 

nimellispalkat pienentymään tai ainakin niiden nousuvauhti hidastuu. Nämä molemmat 

efektit aiheuttavat työvoimalle paineita muuttaa maasta. Työvoiman tarjonnan vähentyessä 
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kotimaassa tämä pyrkii nostamaan palkkatasoa. Päinvastoin käy maastamuuton 

vastaanottajamaassa. Palkka- ja työttömyyserot pyrkivät olemaan vakaat niiden maiden 

kesken, joiden välillä työvoiman liikkuvuus on suuri.48  

 

Pääomaliikkeet 

),,,( rWpefK iii = ; e >0, ip >0, iW <0, r <0  (Kaava 4) 

 

Kaava 4 heijastaa yritysten suoria sijoituksia. Valuuttakurssien ( e ) tai hintojen ( ip ) nousu 

lisää yritysten saamia myyntituloja kotimaan rahassa mitattuna. Tämä lisää yritystoiminnan 

kannattavuutta ja houkuttelee yrityksiä kotimaahan. Korkea hintataso kuvastaa myös hyvää 

kysyntätilannetta kyseisessä maassa. Nimellispalkkojen ( iW ) ja pääomakustannusten ( r ) 

nousu puolestaan heikentää kannattavuutta ja houkuttelee yrityksiä vähäisen 

kustannustason maihin. Valuuttaunionin muodostaminen poistaa yksittäisiltä mailta 

sopeutumisen valuuttakurssien ( e ) muutosten avulla, jolloin jäljelle jää sopeutuminen 

palkkajoustavuuden ja tuotannontekijäliikkeiden avulla. Nämä jäljelle jäävät 

sopeutumistavat toimivat vuorovaikutussuhteessa keskenään. Kielteinen kysyntäshokki 

ensivaiheessa lisää työttömyyttä ja pyrkii alentamaan palkkoja. Alentuneet palkat 

houkuttelevat maahan yrityksiä, mikä synnyttää uusia työpaikkoja. Samanaikaisesti 

kasvanut työttömyys ja alentuneet palkat houkuttelevat työvoimaa maasta pois. Näin ollen 

pitkän aikavälin vaikutukset riippuvat pääoma- ja työntekijäliikkeiden suhteellisesta 

voimakkuudesta.49  

 

Valuuttaunionin muodostaminen laajentaa niiden maiden piiriä, joiden kesken 

valuuttakurssisopeutuminen ei enää ole mahdollista. Sopeutuminen muun maailman 

suhteen on kuitenkin edelleen mahdollista. Vaihtotase käsite, joka määrää yhteisen 

valuuttakurssin, muotoutuu nyt siis koko valuuttaunionin ja muun maailman välille. 

                                                                                                                                                     
47 Mannonen 1994, 26–27 

48 Blanchard & Katz 1992, 2 

49 Blanchard & Katz 1992, 30–31; Mannonen 1994, 33–34 
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Jokaisen maan oma vaihtotase vaikuttaa vain pienellä osalla koko valuuttaunionin 

vaihtotaseeseen ja sitä kautta yhteiseen valuuttakurssiin. 

 

3. Valuuttaunionin vaihtotase: 
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cpecpecpecpeNX +−+=  (Kaava 5) 

 

Valuuttaunionin vaihtotase on siten kotimaassa ja muissa valuuttaunionin maissa 

valmistettuihin hyödykkeisiin kohdistuva muun maailman kysyntä miinus kotimaan ja 

muiden valuuttaunionin maiden muun maailman hyödykkeisiin kohdistuva kysyntä. Toisin 

sanoen X on valuuttaunionin vienti miinus sen tuonti.50 

 

Edellä esitettyjen kaavojen avulla havainnoillistetaan kahdentyyppisiä rahataloudellisia 

shokkeja. Ensinnäkin rahataloudellinen shokki voi olla kotimaisen keskuspankin 

aiheuttama inflaatioshokki, joka heikentää reaalista valuuttakurssia ja sitä kautta avoimen 

sektorin yritysten hintakilpailukykyä. Toinen vaihtoehto on ulkomaisen keskuspankin 

aiheuttama deflatorinen korkoshokki. Molemmissa tapauksissa valuuttaunionin 

muodostaminen poistaa kyseisten shokkien mahdollisuuden. 

 

Valuuttaunionissa kotimaiselta keskuspankilta poistuu mahdollisuus itsenäiseen 

rahapolitiikkaan. Tämän vuoksi monetaarisen inflaatioshokit eivät ole edes teoriassa 

mahdollisia. Ainoa tämän suuntainen riski on yhteisen keskuspankin rahapolitiikka ja sen 

sopivuus kaikille jäsenmaille. Epäsymmetriset tuettujen kurssien järjestelmästä 

potentiaalisesti aiheutuvat deflatoriset korkoshokit eivät myöskään ole mahdollisia. 

Myöskään valuuttaunioniin kuuluva ulkomaa ei voi harjoittaa omista kansallisista 

lähtökohdistaan itsenäistä rahapolitiikkaa. Siten se ei voi kotimaista inflaatiota torjuessaan 

levittää korkeaa korkotasoa ja deflaatiota muihin valuuttaunionimaihin. Tässäkin mielessä 

on tietysti olemassa sellainen riski, että yhteisen keskuspankin harjoittama rahapolitiikka on 

kotimaan tarkoitusperiä silmällä pitäen liian kireää. Valuuttakurssien uskottavuusongelman 
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poistuttua tämän ei kuitenkaan pitäisi johtaa yhtä korkeaan korkotasoon kuin tuettujen 

kurssien ja heikon uskottavuuden omaavan kotimaisen valuutan yhdistelmässä.51 

 

Reaalinen kysyntäshokki 
Yksittäisen maan kannalta sopeutuminen reaaliseen kysyntäshokkiin riippuu siitä, onko 

shokki lähtöisin valuuttaunionin sisältä vai ulkopuolelta. Valuuttaunionin vaihtotaseen 

kaava (5) tuo esille sen, että valuuttaunionissa makrotaloudellisen sopeutumisen kannalta 

on edullista, jos kotimaan ja muun valuuttaunionin tuotantorakenne on mahdollisimman 

samanlainen. On myös edullista, jos muun valuuttaunionin osuus kotimaan 

ulkomaankaupasta on mahdollisimman suuri. Yleisesti uskotaan, että suuri ristikkäiskaupan 

osuus valuuttaunionin maiden kesken viittaa samanlaiseen tuotantorakenteeseen. Tämä 

puolestaan merkitsee vähemmän sopeutumisongelmia. Tällöin muualta maailmasta tuleva 

kysyntäshokki vaikuttaa merkittävästi koko valuuttaunionin vaihtotaseeseen ja siten 

yhteiseen valuuttakurssiin makrotaloudellisen tasapainon kannalta suotuisasti. 

 

Jos taas vientitulot kotimaassa ovat merkittävässä määrin riippuvaisia muun maailman 

kysynnästä ja vientiteollisuuden rakenne poikkeaa muusta valuuttaunionista, maa kohtaa 

erityisen paljon ongelmia ulkoisten kysyntäshokkien yhteydessä. Kotimaan vaihtotase ei 

muutu tällöin symmetrisesti koko valuuttaunionin vaihtotaseen kanssa, jolloin kelluvat 

kurssit eivät korjaa tilannetta. Yhteisen keskuspankin on toimittava koko valuuttaunionin 

tilanteen mukaan, jolloin sekään ei voi reagoida syntyneeseen tilanteeseen. Lyhyellä 

aikavälillä tällaisia epäsymmetrisiä epätasapainotiloja voidaan rahoittaa pääoman tuonnilla 

esimerkiksi muista valuuttaunionin maista. Unionissa tämä voisi tapahtua pienellä 

korkoerolla, koska valuuttakurssien uskottavuusongelma on poistunut. Pidemmällä 

aikavälillä hintojen ja palkkojen joustavuus sekä tuotannontekijäliikkeet voivat olla 

sopeuttavia tekijöitä. Pysyvin ratkaisu tämän tyylisiin ongelmiin kuitenkin olisi 

yksipuolisen tuotantorakenteen kehittäminen monipuolisemmaksi, jolloin maa ei olisi enää 

                                                                                                                                                     
50 Mannonen 1994, 46–47 
51 Mannonen 1994, 46–48 
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yliherkkä epäsymmetrisille häiriöille. Makrotaloudellisen tasapainon kannalta keskeisin 

valuuttaunioniin liittyvä haitta on sopeutumisnopeuden hidastuminen. 

Valuuttakurssimuutoksilla voidaan vaikuttaa välittömästi, mutta muut sopeutumistavat ovat 

hitaita ja ne vaikuttavat pitkällä aikavälillä. Toisaalta nämä sopeutumistavat saattavat johtaa 

tehokkaampaan resurssien käyttöön ja sillä tavoin suurempaan hyvinvointiin pitkällä 

aikavälillä.52  

 

Kysynnässä voi tapahtua siirtymiä myös valuuttaunionin sisällä. Esimerkiksi jos muiden 

unionin maiden kotimaisiin tuotteisiin kohdistuva kysyntä laskee, kotimaan vaihtotase ja 

työllisyys heikkenevät. Tätä ongelmaa ei voida korjata nimellisten valuuttakurssien avulla, 

joten se tapahtuu reaalisen valuuttakurssin kautta. Tämä on mahdollista kotimaan palkkojen 

ja hintojen jouston avulla. Myös tuotannontekijäliikkeet voivat toimia sopeuttajina.53  

 

Epäsymmetrinen tarjontashokki 
Yksittäinen maa voi valuuttaunionissa kohdata myös tarjonta- eli kustannusshokin, joka 

heikentää reaalista valuuttakurssia. Tyypillisenä esimerkkinä voidaan mainita erillisistä 

työmarkkinoista johtuva erilainen palkkainflaatio, jolloin reaalinen valuuttakurssi 

  ja     hintakilpailukyky heikkenevät. Valuuttaunionissa paine johdonmukaiseen 

työmarkkinakäyttäytymiseen lisääntyy. Tämä lisää pitkällä aikavälillä palkkajoustavuutta ja 

edistää myös työmarkkinaintegraatiota valuuttaunionin piirissä.  Pääidea siis on, että 

valuuttaunioni luo talouspoliittista uskottavuutta poistamalla mahdollisuuden sopeutua 

valuuttakurssien avulla, mikä edistää mikrotaloudellista sopeutumista ja vähentää samalla 

myös epäsymmetrisiä tarjontashokkeja. Työmarkkinaosapuolet tietävät, että liiallisten 

palkankorotusten aiheuttamaa häiriötä ei korjata kurssimuutoksilla tai muun 

talouspolitiikan avulla, vaan siihen on sopeuduttava joko työttömyyden tai palkkojen 

myöhemmän alentumisen avulla.54  

                                                 
52 Melitz 1993, 10–12; Mannonen 1994, 48–49 

53 Mannonen 1994, 49 
54 Mannonen 1994, 50–51 
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2.3 Optimaalisen valuutta-alueen kriteeri 

 

Mundellin (1961), McKinnonin (1963) ja Kenenin (1969) pioneerityöstä lähtien 

optimaalisen valuutta-alueen teoria on kehittynyt jatkuvasti. Suurin osa kirjallisuudesta 

keskittyy neljään suhteeseen, jotka tulivat esiin jo teorian luomisajoilla eli 1960-luvulla. 

Frankel ja Rose (1997) kokoaa yhteen yleisesti hyväksytyt optimaalisen valuutta-alueen 

kriteerit. Nämä ovat 

 

a) kaupankäynnin laajuus 

b) shokkien ja kaupan syklien samankaltaisuus 

c) työvoiman liikkuvuuden aste 

d) fiskaalisten siirtojen järjestelmä. 

 

Tutkimukset osoittavat, että maat, jotka merkittävästi käyvät kauppaa keskenään, ovat 

lähempänä optimaalista valuutta-aluetta verrattuna maihin, joilla kaupankäyntiä on 

suhteellisen vähän. Transaktiokustannusten eliminoinnista saatava hyöty on merkittävä 

vain, jos maat ovat kauppakumppanit. Frankel ja Rose55 päätyivät siihen tulokseen, että 

kauppakumppaneiden kaupan syklit56 alkavat konvergoida. Tästä voisi päätellä, että mitä 

enemmän mailla on kauppaa keskenään, sitä samankaltaisemmiksi niiden kaupan syklit 

tulevat. Tämä päätelmä yhdistää ensimmäisen ja toisen optimaalisen valuutta-alueen 

kriteerin. Rahaliiton kohdatessa epäsymmetrisen shokin se luottaa vahvasti työvoiman 

liikkuvuuteen ja palkkojen joustavuuteen. Vaihtoehtoinen sopeutumismekanismi on 

fiskaalinen transaktio57 eli rahavirta ylijäämä alueelta alijäämä alueelle. Joka tapauksessa 

työvoiman liikkuvuus ei ole koskaan täydellistä, palkat ovat suhteellisen  jäykkiä (varsinkin 

                                                 
55 Frankel & Rose 1997, 761–770; Frankel & Rose 1998, 1009–1023 
56 engl. business cycles  

57 engl. fiscal transfers 
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alaspäin) ja fiskaalisia transaktioita voi olla poliittisesti vaikea toteuttaa, eikä niiden 

tuloksiin voida luottaa. Näin ollen on parempi pitää epäsymmetriset shokit minimitasolla. 

Kaikki neljä ehtoa ovat siis yhteydessä toisiinsa.   

 

 

3 Kritiikkiä Optimaalisen valuutta-alueen teoriasta 

 

3.1 Lucasin Kritiikki 

 

Lucas (1976) väittää, että talouksien rakenteet muuttuvat ajan myötä, riippuen poliittisista 

päätöksistä. Hänen mielestään sen hetkinen talouden tila ei ole sopiva mittari rahaliittoon 

liittymiselle, sillä talous todennäköisesti muuttuu liittymisen seurauksena. Lucasin mukaan 

jopa maat, jotka eivät vaikuta ideaalisilta kandidaateilta rahaliittoon, voivat yhteisen 

valuutan mukana muuttua tarvittavaan suuntaan. 

 

Maat, joilla on paljon kauppaa keskenään, ovat luultavasti sopivimpia rahaliittoon 

keskenään. Tämä nostaa esiin kysymyksen siitä, muodostavatko maat, jotka tekevät 

kauppaa keskenään, rahaliiton vai tekevätkö maat, jotka ovat rahaliitossa yhdessä, sen 

seurauksena kauppaa keskenään? Lucas uskoo, että syyn ja seurauksen suhde ei ole selvä. 

Lucasin kritiikki voidaan nähdä ongelmana, joka ilmenee kaikissa tämän aihealueen 

empiirisissä tutkimuksissa. Historiallista dataa ei voida käyttää tulevan ennustamiseen 

rikkomatta ceteris paribus oletusta.58 

 

 

                                                 
58 Lucas 1976, 104–130 
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3.2 Optimaalisuusehtojen endogeenisuus 

 

Suuri osa modernia optimaalisen valuutta-alueen (OVA) teorian kritiikkiä on saanut 

alkunsa Lucasin (1976) kritiikistä. Monet uskovat perinteisen OVA-teorian olevan liian 

karkea. Frankel ja Rose (1997 ja 1998) käsittelivät optimaalisuusehtoja endogeenisinä. He 

tutkivat laajasti kaupan vaikutuksia rahaliitolle. Tutkimuksissaan Frankel ja Rose päätyvät 

tulokseen, että rahaliiton jäsenyydellä on merkittävä, positiivinen vaikutus kaupan 

volyymiin. Tästä voisi vetää johtopäätöksen, että maat, joilla ei ole paljoa kauppaa 

keskenään ennen rahaliittoa, voivat hyvin käydä paljonkin kauppaa unionin muodostumisen 

jälkeen.  

 

Perinteinen OVA-teoria väittää, että reaalinen integraatio (symmetriset shokit, korreloivat 

tuotannot jne.) on ennakkovaatimus rahataloudelliselle integraatiolle. Endogeenisuusteorian 

mukaan tilanne on päinvastainen, eli rahataloudellinen integraatio voi tulla ennen 

muunlaista integroitumista. Tämä pitää paikkansa, jos monetaarinen integraatio edistää 

reaalista integraatiota. Toisin sanoen optimaalisuusehdot täyttyvät ex post. Molemmat 

ajatusmallit vaativat kuitenkin jonkin asteista integraation tasoa kuten kiinnitetyn 

valuutan59 tai yhteisen valuutan ollakseen optimaalinen valuutta-alue pitkällä tähtäimellä.60  

 

3.3 Kaupankäynnin lisääntymisen aliarviointi 

 

Rose (1999) uskoo, että euron käyttöönoton vaikutuksia Euroopan unionin sisäisen 

kaupankäynnin lisääntymiseen aliarvioidaan. Emun kriitikot väittävät, että vähenevästä 

valuutan epävarmuudesta seuraavat hyödyt ovat pieniä, koska valuutan kellumisella ei 

näytä olevan vaikutusta kaupan volatiliteettiin.61 Tämä perustuu siihen, että vaikka OECD 

                                                 
59 engl. fixed exchange rate 

60 Frankel & Rose 1997, 761–770; Frankel & Rose 1998, 1009–1025 
61 ks. esim. Calmfors Commision 1997 
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maita kohtasikin matala valuutan volatiliteetti 1960-luvulla, korkea 1970- ja 1980-luvulla 

sekä maltillinen volatiliteetti 1990-luvulla, kaupankäynti lisääntyi jatkuvasti. Rose (1999) 

löytää virheen kriitikoiden analyysistä. Hänen mukaansa edes erittäin vakaa valuutta ei ole 

sama asia kuin olla osa valuuttaunionia. Yhteisen valuutan vaikutus on paljon suurempi 

kuin valuuttakurssin volatiliteetin nollaamisen hypoteettinen vaikutus. Kotimaisten 

asenteiden tuoma ilmiö62, joka perustuu siihen, että kaupankäynti on suurempaa valtioiden 

sisällä kuin niiden välillä, tukee Rosen argumenttia. 

 

Rose (1999) arvioi tutkimuksessaan yhteisen valuutan vaikutuksia kaupankäyntiin 

lineaarisella regressiomallilla. Hänen tuloksiensa mukaan valuuttaunionin vaikutukset ovat 

aliarvioituja. Nitsch (2002) ja Persson (2001) ovat tutkimuksissaan kritisoineet Rosen 

estimaattia ja luoneet omansa. Kaikki nämä tutkimukset kuitenkin johtavat samaan 

tulokseen, että valuuttaunioni tuo mukanaan suuria kaupankäynnillisiä hyötyjä.  

 

Lopes ja Tavares (2003) ovat tutkimuksessaan jatkaneet edellisten jalanjäljillä. Heidän 

mielestään on kohtuullista odottaa, että suuri osuus kaupankäynnin hyödyistä voitaisiin 

realisoida kauppasopimuksella. On melko vaikeata tietää, mikä ekonometrinen suhde 

parhaiten vastaa todellisuutta. Kuitenkin yhteisen valuutan vaikutukset ovat paljon 

suuremmat kuin volatiliteetin nollaaminen. Joten jos valuuttaunioni merkittävästi vähentää 

valuutan volatiliteettiä, miksei valuuttakurssien epävarmuuden pieneneminen johtaisi 

kaupan kasvuun.63 

 

3.4 Epäsymmetristen shokkien relevanttius 

 

DeGrauwe (2000) uskoo, että Mundellin (1961) optimaalisen valuutta-alueen kriteeri on 

liian karkea. Jos suuri osuus rahaliiton sisäisestä kaupasta on teollisuusyritysten välistä64 

                                                 
62 engl. home bias phenomenon 

63 Lopes & Tavares 2003; Nitsch 2002, 457–474; Persson 2001, 435–448; Rose 1999 

64 engl. intra-industry-trade 
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kauppaa, maat todennäköisesti kohtaavat symmetrisiä eikä epäsymmetrisiä shokkeja. 

Oletetaan kaksi maata, jotka molemmat tuottavat eri merkkisiä autoja. Maat ovat keskenään 

rahaliitossa. Maa A tuo autoja maasta B ja maa B tuo autoja maasta A. Jos autojen kysyntä 

laskisi, vaikuttaisi tämä yhtälailla molempiin maihin.  

 

DeGrauwe ei kuitenkaan halua kokonaan syrjäyttää Mundellin esittämää riskiä 

epäsymmetrisistä shokeista. Mittakaavaedut voivat johtaa kasvavaan erikoistumiseen 

rahaliiton sisällä. Jos maat järjestävät tuotantonsa rahaliiton sisällä kilpailullisten etujen 

mukaisesti, unionin tuotannosta voi tulla erittäin keskittynyttä. Teollisuuteen erikoistunut 

keskittymä, jossa esimerkiksi autojen tuotanto on maassa A ja paperituotanto maassa B, voi 

hyvin johtaa epäsymmetrisiin shokkeihin. Epäsymmetristen shokkien relevanttius valuutta-

alueen muodostamisen päättävänä tekijänä riippuu siis siitä, onko jäsenmailla teollisuuksien 

sisäistä kauppaa.65    

 

3.5 Eroavien kasvulukujen relevanttius 

 

Rahaliittojen kustannus-hyötyanalyysissä kyseenalaistetaan nopeasti kasvavien talouksien 

halukkuutta osallistua rahaliittoon muiden maiden talouksien kanssa, jos nämä taloudet 

kasvavat hitaammin. Krugman (1989) osoittaa tämän empiirisesti analyysissään. Hänen 

tutkimustulostensa mukaan nopeasti kehittyvät taloudet ovat juuri niitä, jotka kehittävät 

uusia ja innovatiivisiä tuotteita tai kehittävät eteenpäin vanhoja. Johtopäätöksenä tästä on, 

että nopeasti kasvavien talouksien viennin joustavuus on korkeampi kuin hitaasti kasvavien 

talouksien.  

 

Ennen kaikkea Krugman väittää, että nopeasti kehittyvien talouksien viennin joustavuus on 

suurempi kuin tuonnin. Näin ollen eroavat kasvuluvut eivät automaattisesti johda 

kauppataseen ongelmiin. Talous sopeutuu tilanteeseen siis tiettyyn pisteeseen asti. 

                                                 
65 DeGrauwe 2000, 23–57 
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3.6 Epätäydellisyys ja epäjohdonmukaisuus 

 

Tavlas (1994) löytää kaksi heikkoutta optimaalisen valuutta-alueen teoriasta. 

Epätäydellisyys66 viittaa tilanteeseen, jossa eri optimaalisen valuutta-alueen kriteerit voivat 

olla ristiriitaisia keskenään. Esimerkiksi maiden avoimuuskriteerinä suosii kiinnitettyjä 

valuuttakursseja, kun taas matala työvoiman liikkuvuus ehdottaa joustavia valuuttakursseja.  

 

Epäjohdonmukaisuuden67ongelma nousee esiin sellaisissa tilanteissa, joissa optimaalisen 

valuutta-alueen teorian mukaan kiinnitetyt valuuttakurssit sopisivat pienien ja avoimien 

talouksien välille. Samalla tavoin teoria olettaa, että erikoistuneiden talouksien on parempi 

olla mukana rahaliitossa, vaikkakin pienet taloudet eivät todennäköisesti tule olemaan yhtä 

erikoistuneita kuin suuret.  

 

3.7 Talouden avoimuuden merkitys 

 

Ricci (1997) on eri mieltä McKinnonin (1963) kanssa argumentista, että mitä avoimempi 

talous on, sitä suuremmat olisivat yhteisen valuutan hyödyt. Riccin mukaan 

transaktiokustannusten eliminoinnin hyödyt ovat suuremmat avoimelle taloudelle kuin 

suljetulle.  

 

Ricci uskoo myös, että talouden avoimuus vaikuttaa sen kaupan shokkien relevanttisuuteen. 

Toisin sanoen, jos maa on kauppaunionissa, siihen saattaa vaikuttaa myös muiden maiden 

shokit. Lisääntyvä avoimuus johtaa siten kaupan shokkien lisääntymiseen, mikä taas 

pienentää rahaliiton hyötyjä.  

 

                                                 
66 engl. inconclusiveness 

67 engl. inconsistency 
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3.8 Kaksi Mundellia 

 

Suurin osa Mundellin (1961) kohtaamaa kritiikkiä liittyy siihen, että hänen väitetään olevan 

liian yksinkertaistava. Monet ekonomistit perustavat omat teoriansa kuitenkin hänen 

teoriaansa, esittäen sen suoremmin kuin mitä Mundell itse ehkä tarkoittikaan. Economist-

lehdessä vuonna 1999 julkaistussa artikkelissaan Mundell väittää olevansa 

väärinymmärretty. 

 

McKinnon (2001) esittää syitä, miksi ekonomistit ovat itse syyllisiä Mundellin (1961) 

optimaalisen valuutta-alueen teorian väärinymmärtämiseen. Tutkijat usein tekevät 

Mundellin (1961) työstä yhteenvedon, että optimaaliset valuutta-alueet ovat pieniä ja 

muodostuvat homogeenisistä maista, jotka ovat tiukasti yhteydessä toisiinsa kaupankäynnin 

kautta. McKinnon (2001) itse on päinvastaista mieltä asiasta. Mundell (1973) myöntää 

myös itse myöhemmin suurempienkin valuutta-alueiden mahdollisuudet ja joustaa 

homogeenisyyden ehdosta.  

 

McKinnonin (2001) mukaan Mundellin työ optimaalisen valuutta-alueen teorian parissa 

1960-luvulla perustui vakaiden odotusten68 oletukseen, joka tarkoittaa, että henkilö ei ylitä 

odotuksiaan inflaation, korkojen ja valuuttakurssien suhteen. Nämä ovat siis kiinteitä. 

1970-luvulla Mundell jätti tämän oletuksen muiden rationaalisempien oletusten varjoon. 

Yksi näistä oletuksista edellyttää, että henkilöt ovat informoituja taloudellisista muutoksista 

ja perustavat odotuksensa inflaatiosta, koroista ja valuuttakursseista taloudellisille 

indikaattoreille. Mundell (1973) väittää, että omaksumalla kiinnitetyt valuuttakurssit maat 

hyötyvät lisääntyvästä sijoitusportfolion erikoistumisesta ja riskien hajauttamisesta. 

Valuuttakurssien epävarmuuden poistaminen kannustaa yksilöitä, yrityksiä ja hallitusta 

sijoittamaan eri maihin. Jos jotakin maata kohtaa kysyntä- tai tarjontashokki, ulkomaiset 

varat toimivat puskurina. Saman valuutan omaksuvien maiden homogeenisyys voi olla jopa 
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kiisteltyä, koska sellaisissa olosuhteissa shokit todennäköisesti vaikuttavat eri tavoin eri 

jäsenmaihin.  

 

Vuonna 1973 Mundell siis muodosti rahaliiton hyödyistä selkeästi optimistisemman kuvan 

kuin aiemmissa artikkeleissaan. Hänen uusi kantansa perustuu kahteen väittämään. Mundell 

väittää, että rahaliitto on tehokkaampi tapa suojautua epäsymmetrisiltä shokeilta kuin 

kansalliset valuutat ja valuuttakurssien epävarmuus. Toinen väittämä on, että rahaliitto 

itsessään vähentää epäsymmetristen shokkien mahdollisuutta. Mundell uskoo, että 

epävarmassa maailmassa valuuttakurssien vaihtelut ovat todennäköisemmin osa 

epäsymmetristä shokkia kuin keino tasapainoittaa tilanne shokin tapahduttua.69  

 

3.9 Kiinnitetyn valuuttakurssin ja yhteisen valuutan erot 

 

Mundellin (1961), McKinnonin (1963) ja Kenenin (1969) analyysit optimaalisesta valuutta-

alueesta yhdistävät joko kiinnitetyt valuuttakurssit tai yhteisen valuutan ideaan valuutta-

alueista. Kiinnitetyillä valuuttakursseillahan tarkoitetaan, että valuutat ovat 

muuttumattomia jäsenmaiden välillä, mutta voivat kellua muita maailman valuuttoja 

vastaan. Mundell, McKinnon ja Kenen eivät kuitenkaan tee eroja näiden kahden välillä.  

 

Ricci (1997) on huomannut, että näillä kahdella on selkeä ero. Ensinnäkin yhteinen valuutta 

mielletään paljon pysyvämmäksi kuin kiinnitetty valuuttakurssi. Markkinat saattavat 

kyseenalaistaa hallitusten sitoumuksen kiinnitettyyn valuuttaan. Voidaankin olettaa, että 

maksimoidakseen rahaliiton optimaalisen valuutta-alueen teorian mukaiset hyödyt, 

yhteinen valuutta on parempi vaihtoehto kuin kiinnitetyt valuuttakurssit.      

 

                                                 
69 DeGrauwe 2003, 55 
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4 Euroopan talous- ja rahaliitto 

 

 

Tässä kappaleessa pohditaan ensin, onko Euroopan talous- ja rahaliitto optimaalinen 

valuutta-alue. Sitten esitellään Euroopan keskuspankin rahapolitiikan perusideologiaa ja 

Euroopan talous- ja rahaliiton perustaa eli Maastrichtin sopimuksen mukaiset 

konvergenssiehdot. Viimeisessä osiossa pohditaan Emun mahdollisen laajentumisen 

merkitystä.   

 

4.1 Optimaalisen valuutta-alueen teorian kriteerien täyttyminen 

Euroopan talous- ja rahaliitossa 

 

Euroopan talous- ja rahaliiton muodostuminen sai maailmanlaajuisesti kritiikkiä 

ekonomisteiltä. Wyplosz (1997) huomauttaa, että Emu ei välttämättä ole parhaiten 

optimaalisen valuutta-alueen kriteerit täyttävä alue. Seuraavassa tarkastellaan asteittain 

Euroopan mahdollisuuksia täyttää kriteerit. 

 

4.1.1 Shokkien samankaltaisuus ja sopeutumismekanismi 

 

Kouparitsas (1999) huomauttaa, että Emu-maat ovat kohdanneet ajoittain lähihistoriassa 

epäsymmetrisiä shokkeja. Tämä tekee skeptisen suhtautumisen Euroopan 

mahdollisuuksista täyttää optimaalisen valuutta-alueen kriteerit erittäin helpoksi. Hyviä 

esimerkkejä ovat mm. Saksan hajoaminen, vähentyneen idän kaupan vaikutukset Suomelle 

ja Neuvostoliiton hajoaminen. Kouparitsas (1999) huomaa pysyvästi melko korkean 

työttömyyden olevan merkki huonosta sopeutumiskyvystä häiriöihin Euroopassa.  
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4.1.2 Talouksien avoimuus ja erikoistuminen 

 

Wyploszin (1997) mukaan Euroopan maat täyttävät hyvin avoimuuskriteerin. Suurilla 

Euroopan mailla, kuten Saksa ja Ranska, viennin osuus bruttokansantuotteesta on yli 20 %. 

Pienillä Euroopan mailla, kuten Irlanti ja Belgia, osuus on jopa 70 %. Lukuja on hyvä 

verrata vastaaviin lukuihin USA:sta (11 %) ja Japanista (9 %). Pienille Euroopan maille 

rahaliiton hyödyt tulevat juuri valtavan avoimuuden kautta. Tällaisille maille kelluvat 

valuuttakurssit ovat epätehokas sopeutumismekanismi. Wyplosz huomaa tutkimuksissaan 

myös, että Euroopan maat ovat erittäin erikoistuneita, jolloin ne täyttäisivät myös Kenenin 

(1969) optimaalisen valuutta-alueen kriteerin.   

 

4.1.3 Integraation aste 

 

DeGrauwe ja Vanhaverbeke (1993) vertailevat eri alueiden shokkeja eri maiden 

shokkeihin. He huomaavat, että Euroopan maiden välillä on enemmän makrotaloudellisten 

muuttujien liikkuvuutta kuin yksittäisten Euroopan maiden ja Japanin tai USA:n välillä. 

Tämä yksistään ei kuitenkaan ole tarpeeksi vahva perusta valuuttaunionille.  

 

Rosen (2001) mukaan kansainvälisen valuutta-alueen jäsenet tekevät enemmän kauppaa 

sekä kohtaavat vähemmän volatiilit valuuttakurssit ja symmetrisemmät kaupan syklit kuin 

maat, joilla on omat valuuttansa. Joka tapauksessa on vaikea tehdä eroa, tulevatko valuutta-

alueen maat integroitumaan keskenään vai muodostavatko jo integroituneet maat keskenään 

valuutta-alueen. Rose (2001) toteaa, että valuutta-alueen maat ovat enemmän 

integroituneita keskenään kuin maat maat, joilla on oma valuuttansa. Silti valuutta-alueen 

maat ovat vähemmän integroituneita kuin maan eri alueet. 
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4.1.4 Työvoiman liikkuvuus 

 

Wyplosz (1997) huomaa, että työvoiman heikko liikkuvuus on tärkein syy sille, miksei 

Emua voida sanoa optimaaliseksi valuutta-alueeksi. Tämä on luultavasti suurin ero USA:n 

ja Emun välillä. Eichengreen (1993) tekee Empiiriseen regressioanalyysiin perustuen 

johtopäätöksen, että muuttoreaktiot ovat selvästi merkittävämpiä USA:ssa kuin Euroopassa. 

Tutkimuksessa yleistettiin välillä liikaa, sillä mm. Eurooppaa edusti ainoastaan Iso-

Britannia ja Italia. Decressin ja Fatás (1995) vertaavat Yhdysvaltojen ja Euroopan unionin 

(EU) sopeutumista työllisyysshokkeihin. Heidän tutkimustulostensa mukaan aluetasolla tai 

kansallisuustasolla tehty työllisyyden häiriö EU:ssa riippuu paljolti myös siitä, mikä on 

työvoimaan osallistumisen aste (korkea työttömyysaste tai päätös olla työvoiman 

ulkopuolella). USA:ssa sopeudutaan osavaltiotason työllisyyden häiriöön alueiden välisellä 

työvoiman liikkuvuudella. Kielimuurit ja suuret kulttuurierot ovat luultavasti suurimmat 

syyt heikkoon työvoiman liikkuvuuteen Euroopan talous- ja rahaliitossa.  

 

Useat USA:n ja EU:n työvoiman liikkuvuutta tarkastelleet tutkijat ovat huolissaan siitä, 

onko Euroopan työvoiman liikkuvuus tarpeeksi suurta epäsymmetristen shokkien 

tasapainoittajaksi. Puhani (1999) tutkii kyseistä ongelmaa Länsi-Saksan, Ranskan ja Italian 

tapauksessa. Hänen tutkimustulostensa mukaan työvoiman liikkuvuus ei ole tarpeeksi 

suurta epäsymmetristen shokkien sattuessa. Eichengreen (1993) osoittaa, että työvoiman 

liikkuvuuden puute ei ole kansallinen vaan alueellinen ongelma. Työvoiman liikkuvuus ei 

välttämättä ole heikkoa vain maiden välillä vaan myös niiden sisällä. Eichengreen ei näe 

mitään syytä, miksi Emun muodostaminen aiheuttaisi ongelman. Hän lisää kuitenkin, ettei 

voida tietää kuinka shokkeihin sopeutuminen muuttuisi ja työvoiman liikkuvuus lisääntyisi 

kasvavan taloudellisen integraation seurauksena. Mongelli (2002) toisaalta huomaa, että 

vaikka työvoiman liikkuvuus Euroopassa on alhaista, on pääomien liikkuvuus suurta ja 

edelleen kasvavaa. Pääomien liikkuvuus voidaan nähdä vaihtoehtoisena shokkeihin 

sopeutumisen keinona. Tämä kuitenkin edellyttää, että pääoma ja työvoima ovat toistensa 

substituutteja tuotannontekijöinä.  
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Contini (2001) huomaa, ettei USA:n ja Euroopan maiden välillä ole eroja ainoastaan 

työvoiman liikkuvuudessa vaan myös tulojen liikkuvuudessa. Tulojen liikkuvuutta 

käytetään usein synonyyminä palkkojen joustavuudelle. Tulojen liikkuvuus on suurta 

USA:ssa, joten siellä mahdollisuudet suuriin ansiotuloihin ovat paremmat. Palkat ovat 

joustavia USA:ssa myös alaspäin talouden taantuman sattuessa. Suurten ansiotulojen 

mahdollisuus selittää amerikkalaista muuttoliikettä selvästi enemmän kuin Euroopan 

muuttoliike. Kun mahdollisuuksia on paljon ja ihmiset ovat motivoituneita suuriin 

ansioihin, ovat he myös valmiita liikkumaan saavuttaakseen tietyn ansiotason. 

Valuuttaunionin uskotaan yleisesti lisäävän palkkajoustavuutta mm. talouspolitiikan 

uskottavuusvaikutuksen avulla, koska palkkaerot vaikuttavat sekä työvoiman että pääoman 

liikkuvuuteen70.    

 

4.1.5 Optimaalisen valuutta-alueen indeksi Euroopan maille 

 

Bayoumi ja Eichengreen (1996) muodostavat Euroopan maiden tarkasteluun optimaalisen 

valuutta-alueen (OVA) indeksin. Indeksin tarkoituksena on kuvailla maan valmiutta liittyä 

Emuun. Tavoitteena on osoittaa, mitkä Euroopan unionin maat pystyvät parhaiten 

tukemaan vakaita valuuttakursseja tulevaisuudessa. Bayoumi ja Eichengreen uskovat 

optimaalisen valuutta-alueen teorian avaintekijän olevan nominaalisen 

valuuttakurssivaihtelun määräävien tekijöiden analysoiminen. Käytännössä Bayoumi ja 

Eichengreen analysoivat 21 teollisuusmaan vuosittaisten bilateraalisten vaihtokurssien 

dataa vuosilta 1983–1992. He estimoivat regressiomallin avulla bilateraalisten 

vaihtokurssien keskihajonnat, joka siis on mallin selitettävä tekijä. OVA-indeksit laskettiin 

kaikkien maiden ja Saksan markan välisten valuuttakurssien avulla. Mallin selittävinä 

muuttujina olivat maan tuotantoon kohdistuvat epäsymmetriset häiriöt, viennin rakenne ja 

valuutan merkitys kyseisen maan liiketoimille. Taulukossa 1 on 15 Euroopan maan OVA-
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indeksit vuosilta 1987, 1991 ja 1995. Pienet arvot kuvaavat pientä keskihajontaa ja suuret 

arvot suuria hajontoja.  

 

 

Taulukko 1. OVA –indeksi versus Saksa, 1987-1995 
1987 1991 1995

Ranska 0,068 0,067 0,074
Italia 0,070 0,065 0,059
Iso-Britannia 0,099 0,094 0,089
Itävalta 0,008 -0,004 0,008
Belgia 0,003 -0,008 0,013
Tanska 0,063 0,060 0,074
Suomi 0,098 0,095 0,087
Kreikka 0,053 0,054 0,054
Irlanti 0,043 0,036 0,021
Alankomaat 0,003 -0,008 0,007
Norja 0,078 0,078 0,077
Portugal 0,068 0,066 0,062
Espanja 0,088 0,082 0,073
Ruotsi 0,068 0,063 0,056
Sveitsi 0,038 0,030 0,023  
 

 

Bayoumi ja Eichengreen (1996) jakavat Euroopan maat kolmeen ryhmään. Yhden ryhmän 

muodostavat ne, jotka ovat erittäin valmiita rahaliittoon. Tällaisiksi maiksi he uskovat 

Itävallan, Belgian, Alankomaat ja Irlannin. Toiseen ryhmään kuuluvat ne, joilla on selvästi 

konvergoitumista Saksan kanssa, mutta eivät ole vielä täysin valmiita rahaliittoon Saksan 

kanssa. Tässä ryhmässä ovat Ruotsi, joka ei edelleenkään ole Emun täysjäsen, Italia, 

Kreikka, Portugali ja Espanja. Kolmannen ryhmän maat konvergoivat vain vähän tai ei 

lainkaan. Kolmannen ryhmän muodostavat Iso-Britannia, Tanska, Suomi ja Ranska. 

Kolmannen ryhmän maista Suomi ja Ranska olivat mukana ensimmäisten joukossa 

rahaliitossa.  

 

                                                                                                                                                     
70 Barrell 1990, 65 
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Bayoumin ja Eichengreenin (1996) tulokset ovat hieman yllättäviä. Heti alusta alkaen 

oletettiin, että Ranska liittyisi Emuun. Sen sopivuutta ei oikein edes kyseenalaistettu. 

Ranska oli yksi niistä harvoista jäsenmaista, joka täytti Maastrichtin sopimuksen kriteerit 

ilman joustoa. Myös Suomi täytti neljä viidestä ehdosta. Ainoa poikkeus oli, ettei Suomi 

ollut ERM:n71 piirissä vaadittua kahta vuotta ennen liittymistään. Optimaalisen valuutta-

alueen indeksi ei siis herätä epäilyksiä ainoastaan Euroopan maiden sopivuudesta Emuun, 

vaan myös itse konvergenssikriteerien sopivuudesta.  

 

4.1.6 Johtaako Emu laajempaan konvergoitumiseen? 

 

Euroopan talous- ja rahaliitto ei ainakaan tällä hetkellä täytä kaikkia optimaalisen valuutta-

alueen kriteerejä. Kuitenkin on tärkeää pohtia, jos Emu itsessään johtaisi laajempaan 

konvergoitumiseen. Tämä aihe on usein liitetty keskusteluun epäsymmetristen shokkien 

vaikutuksesta talouksiin, jotka ovat rahaliitossa. Maiden keskinäinen konvergoitumisaste 

vaikuttaa siihen, kuinka hyvin maille sopii yhteinen rahapolitiikka. Krugman (1993b) 

väittää, että lisääntyvä integraatio johtaisi lisääntyvään erikoistumiseen. Hän uskoo Emun 

houkuttelevan maita erilaisten ja toisensa poissulkevien hyödykkeiden tuottamiseen. Tästä 

seuraa se, että maat alkavat myös olla riippuvaisia erikoisista tuotteistaan. Jos tämä analyysi 

pitää paikkansa, johtaa se epäsymmetristen shokkien määrän lisääntymiseen. Krugman 

(1993b) väittää, että intensiivinen Euroopan integraatio voi johtaa Euroopan talouksien 

poikkeamiseen. Frankel ja Rose (1997) vetävät yhteen Krugmanin argumentit ja toteavat 

Emun olevan itse asiassa enemmän oikeutettu ex post kuin ex ante. Tämä johtopäätös on 

läheisesti yhteydessä Lucasin (1976) kritiikkiin. Nykyään Euroopan unionimaiden välinen 

kaupankäynti on suurelta osin teollisuusyritysten välistä kaupankäyntiä. Emun jäsenmaat 

ovat kuitenkin vähemmän erikoistuneita verrattuna USA:n talouteen.  

 

Brulhart (2000) päätyy tulokseen, että käytetyllä datalla on suuri vaikutus 

tutkimustuloksiin, kun tutkitaan Emun jäsenmaiden konvergoitumista. Esimerkiksi jos 
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vertaillaan Emumaiden konvergoitumista Saksan kanssa, tulokset vaihtelevat suuresti sen 

mukaan onko datana käytetty työttömyyslukuja vai kauppataselukuja. Fatás (1997) tuo 

esille aivan uuden näkökulman. Hän käyttää työttömyyslukuja materiaalina ja saa selville, 

että kaupan syklien korrelaatiokertoimet Euroopan unionissa ovat kasvussa. Fatás huomaa 

korrelaation olevan suurin vanhimpien EU-maiden välillä. Frankel ja Rose (1997) löytää 

tutkimuksessaan vastaavia tuloksia.  

 

Optimaalisen valuutta-alueen teorian pääkäyttö on löytynyt kolmelta alueelta. Ensinnäkin 

se on uudelleenmuokannut keskustelua valuuttakurssisäätelyn valinnasta tietylle maalle. 

Toiseksi teoria tarjoaa huomioonotettavan ymmärryksen valuuttakurssin säätelyn rooliin 

tilanteessa, jossa maksutase on epätasapainossa. Empiirinen kirjallisuus, joka koskee 

symmetrisiä ja epäsymmetrisiä shokkeja maiden tai alueiden talouksissa, ovat dokumentteja 

tästä. Kolmanneksi OVA–teoria on edistänyt rahataloudellisen integraation teoriaa ja on 

ollut keskeinen Euroopan talous- ja rahaliiton suunnittelussa. Yleisesti ottaen OVA –teoria 

käsittelee maiden, alueiden ja valuuttojen välisiä suhteita.72  

 

Kysymys Euroopan talous- ja rahaliiton taloudellisista vaikutuksista on optimaalisen 

valuutta-alueen teoriaa huomattavasti monitahoisempi ja vain osittain sama asia. 

Perinteinen optimaalisen valuutta-alueen teoria ei ota useita tekijöitä huomioon, jotka 

vaikuttavat ratkaisevalla tavalla hyötyihin ja haittoihin. Esimerkiksi Mundellin analyysin 

mukainen täydellinen kysyntäsiirtymä yhden maan tuotteista toisen maan tuotteisiin on 

hyvin epätodennäköinen Euroopassa. EU-maiden kauppa on suurelta osin 

ristikkäiskauppaa, joka perustuu skaalatuottojen hyödyntämiseen ja tuotteiden differointiin. 

Tiettyyn toimialaan kohdistuvat kysyntähäiriöt kohtaavat jossain määrin kaikkia maita 

niiden käydessä kauppaa samojen tuotteiden eri tuotemerkeillä. Taloudellisen integraation 

syvenemisen ja yhteiseen valuuttaan siirtymisen uskotaan edistävän Euroopan talouksien 

tuotantorakenteiden monipuolistumista ja ristikkäiskauppaa. Näin ollen toimialakohtaisten 

                                                                                                                                                     
71 Exchange Rate Mechanism 
72 Horvath 2003, 7 
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häiriöiden merkitys entisestään vähenee.73 Mundellin (1961) teorian mukaan maalle olisi 

edullisempaa kiinnittää valuuttansa ulkoinen arvo, jos kyseisten maiden suhdannevaihtelut 

korreloivat paljon. Yksi tärkeä rahaliittoon liittymisen kriteerihän on suhdannevaihteluiden 

samankaltaisuus. Tämä kriteeri nousee yleensä esille euron käyttöönoton tai 

valuuttakurssisäädöksien yhteydessä. Sen on huomattu pätevän usein myös maiden 

kohdalla, joilla on kiinteä kaupankäynti ja taloudellinen suhde Euroopan unionin kanssa.74  

 

Frankel ja Rose (1996) tutkivat rahaliittoon sopeutumista. Tuloksena on, että mailla, joilla 

on läheisemmät kauppayhteydet, on usein enemmän korreloivat kaupan syklit. Tästä 

seuraa, että maat taloudellisen integraation syventyessä todennäköisemmin tyydyttävät 

rahaliittoon liittymisen kriteerit. Frankelin ja Rosen mukaan Emun liittymiskriteerit ovat 

kansainvälisen kaupan luonne ja laajuus sekä kaupan syklien korrelointi eri maiden välillä. 

Koska nämä molemmat ovat endogeenisia, kirjoittajat uskovat naiivin historialliseen dataan 

perustuvan tutkimuksen antavan harhaanjohtavan kuvan maan valmiudesta liittyä 

rahaliittoon. Euroopassa edistyvän kaupan vapautumisen uskotaan johtavan 

korreloivempiin kaupan sykleihin. Tämä tekisi yhteisen valuutan entistä haluttavammaksi. 

Rahaliitto itsessään voi johtaa suurempaan talouden integraatioon ja kaupan syklien 

symmetriaan. Monet ennusteet indikoivat, että läheisemmät kauppayhteydet kahden maan 

välillä ovat vahvasti yhteydessä enemmän korreloiviin taloudellisiin aktiviteetteihin näiden 

maiden välillä.75  

 

Työmarkkinoiden yhtenäistämispyrkimyksistä huolimatta ei Euroopan unionissa ole 

havaittavissa merkittävää työvoiman liikkuvuuden lisääntymistä. Sen sijaan suorien 

investointien kasvu EU-maiden sisällä on ollut merkittävää ajanjaksolla 1984–1989.76  

 

                                                 
73 Työministeriö 1996, 51 

74 Fidrmuc & Korhonen 2004, 7–10 
75 Frankel, J. A. & Rose, A. K. 1996, 1–2 

76 Thomsen & Woolcock 1993, 11; Mannonen 1994, 34 
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4.2 Euroopan keskuspankin rahapolitiikka 

  

4.2.1 Euroopan keskuspankin toiminnan periaatteet 

 

Yhteisen rahapolitiikan oikeudellinen perusta on Euroopan yhteisön perustamissopimus. 

Tämän sopimuksen77 mukaan Euroopan keskuspankkijärjestelmän ensisijaisena tavoitteena 

on pitää yllä hintatason vakautta. Muita yhteisön tavoitteita ovat työllisyyden edistäminen, 

kestävä ja inflaatiota kiihdyttämätön talouskasvu, hyvä kilpailukyky ja talouksien 

lähentyminen.78 Euroopan keskuspankin (EKP) neuvoston on vaikutettava 

rahamarkkinatilanteeseen ja sitä kautta lyhyisiin korkoihin niin, että hintavakaus pystytään 

parhaiten ylläpitämään keskipitkällä aikavälillä. Suoraan inflaatiotavoitteeseen 

perustuvassa rahapolitiikan strategiassa keskuspankki määrittelee talouden pitkän aikavälin 

inflaatiotavoitteen. Rahapolitiikan on siis oltava myös ennakoivaa, sillä rahapolitiikan 

välittymisessä on viiveitä. Välittymisviiveiden takia rahapolitiikan avulla ei pystytä 

torjumaan lyhyellä aikavälillä hintavakauteen kohdistuvia odottamattomia sokkeja (kuten 

raaka-aineiden maailmanmarkkinahintojen muutosten aiheuttamia sokkeja). Näin ollen 

inflaatiovauhdin vaihtelua lyhyellä aikavälillä ei voida estää. Kuten kaikkien 

keskuspankkien, myös EKP:n on siedettävä huomattavaa epävarmuutta, joka koskee muun 

muassa talouden indikaattorien luotettavuutta, talouden rakennetta ja rahapolitiikan 

välittymismekanismia. Hyvän rahapolitiikan tulee siksi olla laaja-alaista ja ottaa huomioon 

kaikki keskeinen informaatio eikä luottaa vain yhteen malliin taloudesta, jotta kaikki 

talouden kehitykseen vaikuttavat tekijät ymmärrettäisiin. 

 

Varmistaakseen johdonmukaisen ja systemaattisen rahapolitiikan päätöksenteon Euroopan 

keskuspankki on ottanut käyttöön rahapolitiikan strategian ja julkistanut sen yleisölle. 

EKP:n rahapolitiikan strategian ensimmäinen tekijä on hintavakauden kvantitatiivinen 

                                                 
77 Perustamissopimuksen artikla 105, kohta 1 

78 Euroopan Keskuspankki 2001, 9–10 
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määritelmä. Lisäksi strategiaan sisältyy viitekehys, jolla varmistetaan, että EKP:n neuvosto 

arvioi ennakoivalla tavalla kaikkia rahapolitiikan kannalta olennaisia tietoja ja analyysejä ja 

takaa siten hintavakauden ylläpidon. Tässä mielessä strategia toimii lähtökohtana, jonka 

avulla rahapoliittisia päätöksiä voidaan tehdä.79 

 

Toukokuun 4. päivä on seuraava Euroopan Keskuspankin (EKP) ohjauskorkoja käsittelevä 

kokous. Saksan IFO–indeksin noustua korkeimmalle tasolleen 15 vuoteen ja euroalueen 

ostopäällikköindeksin kipuaminen  on entisestään lisännyt odotuksia mahdollisesta 0,25 

prosenttiyksikön koronnostosta. Maaliskuun lopulla tehdyn 63 ekonomistia käsittävän 

haastattelututkimuksen mukaan EKP:n ohjauskorko olisi vuoden 2006 lopussa välillä 2,75 

% (minimi) - 3,50 % (maksimi). Ennusteiden keskiarvo on 3,08 % ja mediaani 3 %. 

Vastaavat luvut vuoden 2007 lopussa 2,50 % (minimi), 4 % (maksimi), keskiarvo ja 

mediaani molemmat 3,25 %. Euroopan työttömyysaste on hieman parantunut. Tiistaina 4. 

huhtikuuta euroalueen kerran kuussa laskettava vuositason työttömyysaste oli 8,2 %, kun se 

edellisellä kerralla oli 8,3 %.80    

 

4.2.2 Lähentymiskriteerit Maastrichtin sopimuksen mukaan  

 

Konvergenssin käsite on tullut tutuksi Euroopan talous- ja rahaliiton myötä. Maastrichtin 

huippukokouksessa vuonna 1991 on sovittu konvergenssi- eli lähentymisehdoista, jotka 

jäsenmaan tulee täyttää voidakseen liittyä Emuun. Nämä kriteerit81 koskevat maan 

makrotaloudellisia suureita, kuten inflaation tasoa, valuutan arvoa ja 

valuuttakurssijärjestelmään liittymistä, budjettivajetta, julkista bruttovelkaa ja korkotasoa.  

 

Euroopan unioni laajeni kymmenellä uudella jäsenvaltiolla 1.5.2004, mutta 13 EU:n 

jäsenmaista ei ole vielä täysjäsenenä talous- ja rahaliitossa. Kahdella jäsenvaltioista eli 

                                                 
79 Euroopan Keskuspankki 2004, 49 
80 Lähde: Reuters 
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Tanskalla ja Iso-Britannialla, on erityisasema. Nämä kaksi maata ilmoittivat 

perustamissopimuksen liitteenä olevissa pöytäkirjoissa edellytetyllä tavalla, etteivät ne 

osallistu Emun kolmanteen vaiheeseen 1.1.1999. Siksi kyseisiä valtioita koskien ei laadita 

lähentymisraporttia, elleivät ne itse sitä pyydä. Euroopan unionin jäsenmaiden, jotka eivät 

ole vielä Emun täysjäseniä, lähentymisprosessi on siis erittäin ajankohtainen ja paljon 

tutkittu aihe. Prosessin arviointi riippuu olennaisesti käytettävissä olevien tilastojen 

laadusta ja luotettavuudesta. Poliittiset paineet ja vaalikaudet eivät saa vaikuttaa etenkään 

julkista taloutta koskevien tilastojen laadintaan ja raportointiin.82 

 

 

Maastrichtin sopimuksen mukaiset konvergenssiehdot ovat seuraavat: 

 

1. Kuluttajahintaindeksillä mitattuna inflaatio saa olla enintään 1,5 prosenttiyksikköä 

korkeampi kuin kolmen alhaisimman inflaation maan keskiarvo. 

2. Julkisen talouden velka ei saa olla yli 60 prosenttia maan bruttokansantuotteesta 

(BKT) tai velan pienenemisen on oltava tyydyttävää. 

3. Julkisen talouden budjettivaje ei saa olla enemmän kuin 3 prosenttia BKT:sta. 

4. Maan valuutan on oltava Euroopan valuuttakurssijärjestelmän ERM:n 

määrittämässä normaalissa vaihteluvälissä kahden vuoden ajan. 

5. Maan pitkät korot eivät saa olla yli 2 prosenttiyksikköä korkeammat kuin kolmen 

alhaisimman inflaation maan pitkien korkojen keskiarvo. 

 

Ensimmäinen kriteeri koskee hintojen vakautta, jota mitataan siten, että rahaliittoon liittyvän 

maan inflaatiovauhti ei saa ylittää enempää kuin 1,5 prosenttiyksikköä kolmessa hitaimman 

inflaation maassa vallitsevan inflaatiovauhdin keskiarvon. Ensiksikin kun kyseessä on 

”tarkasteluajankohtaa edeltävän vuoden aikana todettu keskimääräinen rahanarvon 

                                                                                                                                                     
81 Maastrichtin sopimuksen artikla 109 j, kohta 1. Lähde: Suomen säädöskokoelma, sopimussarja no 103, 
1994 

82 Euroopan keskuspankki 2004, Lähentymisraportti s. 6–7 
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alenemisaste”, inflaatiovauhti on laskettu yhdenmukaistetun kuluttajahintaindeksin (YKHI) 

viimeisen saatavissa olevan 12 kuukauden keskiarvon kasvuna edellisten 12 kuukauden 

keskiarvosta. 

 

Toinen kriteeri on, että julkisen sektorin rahoitusasema on kestävällä pohjalla. Tämä 

tulkitaan siten, ettei julkisen sektorin budjettialijäämä ylitä 3 prosenttia 

bruttokansantuotteesta eikä julkisen sektorin bruttovelka ylitä 60 prosenttia BKT:sta. 

Näissä molemmissa ehdoissa ylittyminen sallitaan, jos se on vain väliaikaista ja viitearvoa 

lähestytään riittävän nopeasti. Jos jäsenvaltio ei täytä näitä julkisen talouden kurinalaisuutta 

koskevia vaatimuksia, Euroopan komission tulee laatia kertomus83. Kertomuksessa tulee 

ottaa huomioon myös se, onko julkisen talouden alijäämä suurempi kuin julkiset 

investointimenot sekä valtion keskipitkän aikavälin taloudellinen tilanne ja julkisen 

talouden rahoitusasema. Komissio voi laatia kertomuksen myös siinä tapauksessa, että se 

uskoo jäsenvaltiolla olevan riski liiallisen alijäämän syntymisestä. Talous- ja 

rahoituskomitea antaa lausunnon Euroopan komission kertomuksesta ja EU:n neuvosto 

päättää, onko valtiolla liiallista alijäämää sekä mahdollisista seuraamuksista. Toisin sanoen 

tarkastellaan julkisen talouden rahoitusasemaa tarkasti ja monelta kannalta. Tarkoituksena 

on  selvittää miten herkkä talous on valuuttakurssien ja korkojen muutoksille. 

 

Valuuttakurssien vakauden arvioimiseksi EKP tutkii, onko maa osallistunut Euroopan 

valuuttamekanismiin (European rate mechanism, ERM). Valuutan on täytynyt olla kaksi 

vuotta ERM 2:n piirissä, ilman merkittäviä paineita ja siten, ettei valuutan ulkoista arvoa 

ole alennettu suhteessa euroon. Erityisen tärkeää on, ettei jäsenvaltio ole omasta 

aloitteestaan alentanut valuutan kahdenvälistä keskusarvoa suhteessa toisen jäsenvaltion 

valuuttaan samana aikana. Kysymystä ”merkittävistä paineista” on yleensä lähestytty 

tutkimalla, kuinka paljon valuuttakurssit ovat poikenneet ERM 2:n keskikursseistaan 

suhteessa euroon. Asiaa on tutkittu myös käyttämällä indikaattoreina mm. lyhyiden 

korkojen eroja suhteessa euroalueeseen, tarkastelemalla rahamarkkinakorkojen kehitystä 
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sekä pohtimalla valuuttainterventioiden osuutta. Kappaleessa 6.1.1 on esitelty paremmin 

tätä konvergenssikriteeriä Slovakian esimerkin avulla.84  

 

Viimeisenä mitataan, että konvergenssin pysyvyys ja valuutan vakaus ERM-järjestelmässä 

ovat kestävällä pohjalla. Maan pitkän aikavälin korkokantojen keskimääräisen 

nimellistason tulee olla enintään kaksi prosenttia verrattuna kolmen alimman inflaation 

maan korkotasoon.85 Korkokantojen lähentymisperuste tarkasteluajankohtaa edeltävänä 

vuotena merkitsee, että jäsenvaltion pitkän aikavälin korkokantojen keskimääräinen 

nimellistaso on enintään kaksi prosenttiyksikköä korkeampi verrattuna enintään kolmen 

hintatason vakaudessa parhaiten suoriutuneen jäsenvaltion vastaavaan tasoon. 

Korkokantojen taso lasketaan jäsenvaltioiden pitkän aikavälin obligaatioiden ja vastaavien 

arvopapereiden perusteella ottaen huomioon kansallisten määrittelyjen erot. 

 

4.3 Talous- ja rahaliiton laajentumisen merkitys 

 

Rahaliiton hyötyjen ja haittojen analysointi on läheisesti yhteydessä optimaalisen valuutta-

alueen teoriaan. On osoitettu, että rahaliiton muodostamisen kustannukset ovat pienemmät 

ja hyödyt suuremmat, jos alue on optimaalinen valuutta-alue. Krugman (1993a) tekee 

analyysin rahaliiton hyödyistä ja haitoista. Myöhemmin mm. Alesina ja Barro (2002) 

muodostavat mallin rahaliiton vaikutuksista ottaen mukaan yhteisen valuutan käyttöönoton. 

 

 

 

 

                                                                                                                                                     
83 artiklan 104 kohtien 2 ja 3 mukaan 

84 Euroopan Keskuspankki 2004, Lähentymisraportti 8–12 

85 Hyvärinen ja Okko 1997, 10 
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4.3.1 Yhteisen valuutan hyödyt 

 

DeGrauwen86 mukaan transaktiokustannusten eliminointi on ehkä näkyvin yhteisen 

valuutan hyödyistä on. Transaktiokustannuksilla tarkoitetaan maksuja, joita henkilöt tai 

yritykset maksavat pankille valuutan vaihtamisesta toiseksi. Näiden kustannusten 

eliminoinnin uskotaan näkyvän myös Euroopan talous- ja rahaliitossa noin 0,25-0,5 

prosentin suuruisena säästönä Euroopan unionin kokonaisbruttokansantuotteesta. Myös 

verotukselliset muutokset ja hallinnolliset säädökset vaikeuttavat kuluttajien kykyä vertailla 

ostoksia eri maiden välillä. Rahaliitossa verotus ja säädökset konvergoituvat maiden välillä.  

 

Brenton et al. (2001) toteavat, että kaupankäynnin teknisten esteiden väheneminen lisää 

kauppaa jäsenmaiden välillä ja vähentää merkittävästi tuottajien kustannuksia. Tämä johtuu 

siitä, että unionin mailla on yhteiset standardit ja säädökset. Pitkällä tähtäimellä ajateltuna 

valuutanvaihdon kustannukset eivät ole ainoita transaktiokustannuksia, jotka yhteinen 

valuutta eliminoi. Alesina ja Barro (2002) tutkivat rahaliittojen hyötyjä. Heidän tarkastelun 

kohteenaan on juuri kansainvälisen kaupan transaktiokustannusten väheneminen rahaliiton 

myötä. He osoittavat, että rahaliitto vähentää kustannuksia sitä enemmän mitä suurempi 

unioni on. (Unionin koolla he tarkoittivat väestön määrää.)  

 

Yhteisen valuutan käyttöönoton jälkeen kuluttajien on helpompi verrata hintoja maiden 

välillä. Tämä voidaan luokitella rahaliiton hyödyksi, sillä se vähentää hintadiskriminointia. 

Suurempi sisämarkkina lisää myös kilpailua ja kuluttajat ostavat helpommin sieltä, missä 

on edullisinta. Hintaerot poistuvat kilpailun kautta, kun yrittäjät joutuvat taistelemaan 

pysyäkseen kilpailukykyisenä läpinäkyvillä hinnoillaan87. 

 

Engel ja Rogers (1996) tekevät regressioanalyysin tutkiakseen samanlaisten hyödykkeiden 

hintojen volatiliteettia, kun niitä myydään erilaisissa paikoissa. He tutkivat riippuvuutta 

                                                 
86 DeGrauwe 2000, 58–76 
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maantieteellisestä etäisyydestä ja muista selittävistä tekijöistä. Yksi selittävä tekijä 

yhtälössä oli dymmy-muuttuja, onko kaksi verrattavaa kaupunkia samassa maassa vai ei. 

Engelin ja Rogersin tutkimustulokset osoittavat, että etäisyydellä ja maarajan olemassa 

ololla on huomattava merkitys hyödykkeen hinnan volatiliteettiin. Näistä kahdesta 

maarajalla on suurempi vaikutus. Engel ja Rogers (1996) esittivät mahdollisia syitä 

maaraja-muuttujan suurelle selitysasteelle. He olettavat, että kaupan esteet voisi olla sopiva 

muuttuja määrittelemään maaraja-muuttujan vaikutusta. Kuitenkin Engel ja Rogers 

päätyvät tutkiessaan kaupunkipareja Kanadassa ja USA:ssa lopputulokseen, ettei 

rajavaikutus pienentynyt merkittävästi, kun North American Free Trade Area (NAFTA) 

perustettiin. Näin ollen kaupan esteet ei ole riittävä muuttuja selittämään rajavaikutusta88. 

Engel ja Rogers (1996) olettavat myös, että työmarkkinoiden homogeenisuus maan sisällä 

ja heterogeenisuus maiden välillä voisivat olla rajavaikutusyhtälön muuttujia. Tämänkin 

hypoteesin he hylkäävät regressioanalyysinsä perusteella. Yksi selitys, jonka he löytävät 

rajavaikutukselle, on hintojen jäykkyys. Jos kahden maan hinnat ovat jäykät, suhteelliset 

hinnat liikkuvat valuuttakurssien vaikutuksesta. Engel ja Rogers tekevät tutkimuksessaan 

johtopäätöksen, että jäykät nominaalihinnat selittävät noin 30 % rajavaikutuksesta. Näin 

ollen valuuttakurssien vaikutuksen eliminointi vähentäisi huomattavan osan 

rajavaikutuksesta, mutta ei poistaisi sitä kokonaan. 

 

Yhteinen valuutta poistaa epävarmuuden, jonka valuuttakurssien muutokset tuovat 

kaupantekoon rahaliiton sisällä. Näin ollen valuuttasuojauksien kustannuksien poistuminen 

on selvä yhteisen valuutan mukanaan tuoma hyöty. Itseasiassa vähentyvä valuuttakurssien 

epävarmuus jopa lisää kauppaa rahaliiton sisällä, kun riskiherkätkin yritykset, jotka olivat 

estyneitä valuuttakurssiepävarmuuden takia, rohkaistuvat lisäämään kaupankäyntiään. Joka 

tapauksessa DeGrauwen (2000) mukaan kiinteiden valuuttakurssien tai yhteisen valuutan 

myötä, maat eivät eliminoi vain kelluvien valuuttakurssien tuomaa riskiä vaan myös 

suurempien voittojen mahdollisuuden.89 Healey (1999) huomauttaa, että yhteinenkin 

                                                                                                                                                     
87 engl. price transparency 

88 engl. border effect 
89 DeGrauwe 2000, 58–76 
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valuutta kuitenkin muuttuu suhteessa muihin valuuttoihin. Yhteisen valuutan vakaus 

suhteessa muihin maailman valuuttoihin määrittää todellisen valuuttakurssiriskin 

vähentymisen määrän. Maan hyödyt yhteisestä valuutasta riippuvat myös jäsenmaiden 

välisen kaupankäynnin suuruudesta. Euroopan unionin sisäinen kauppa dominoi selvästi 

kaikkien jäsenmaiden kaupankäyntiä muiden maiden kanssa. Yhteenvetona voi sanoa, että 

yhteisen rahan hyötynä on valuuttakurssin epävarmuuden poistuminen. Hyödyn suuruus 

riippuu kuitenkin euron stabiilisuudesta etenkin Yhdysvaltain dollaria (USD) ja Japanin 

jeniä (JPY) vastaan.  

 

 

Kuvio 3. Euron ja Yhdysvaltojen dollarin välisen valuuttakurssin kehitys 

 

Kuten kuviosta 3 näkee, on euron ja Yhdysvaltojen dollarin välinen valuuttakurssi 

(EURUSD) heilunut paljon ajanjaksolla 1.1.2001 – 7.3.2006. Sen volatiliteetti on 

historiallisesti ollut noin 30 %. Euro on ollut heikoimmillaan eli dollari vahvimmillaan 

kesällä 2001, jolloin EURUSD kurssi oli noin 0,85. Korkeimmillaan kurssi on ollut 
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alkuvuodesta 2005, jolloin EURUSD oli noin 1,35. Alla olevassa kuviossa 4 on euron ja 

Japanin jenin välinen kurssikehitys. Kuvioista selkeästi näkee korrelaation kyseisten 

valuuttaparien välillä. Euro on yleensä samanaikaisesti vahvistunut molempia valuuttoja 

vastaan. EURJPY on ollut alimmillaan, eli euro heikoimmillaan ja jeni vahvimmillaan, 

kesällä 2001 ja korkeimmillaan vuoden 2006 alussa.  

 

 

 

 

Kuvio 4. Euron ja Japanin jenin välisen valuuttakurssin kehitys 

 

Toisaalta valuuttakurssiriskillä on tapana vetää korkoja ylöspäin. Tämän seurauksena moral 

hazard ja haitallisen valikoitumisen90 ongelmat nousevat esille. Menemättä sen tarkemmin 

yksityiskohtiin, korkeilla koroilla lainaajalla on suuri houkutus lisätä sijoituksensa 

riskisyyttä. Jos sijoitusstrategia osoittautuu menestykseksi, lainaaja saa suuremmat voitot. 

Jos käy päinvastoin, lainaajan tappiot on rajattu sen suuruiseksi, kun ovat osakkeiden osuus 

                                                 
90 engl. adverse selection 
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hänen kokonaissijoituksesta. Matalariskisten sijoitusten tarjoajat poistuvat markkinoilta. 

Molemmat moral hazard ja haitallinen valikoituminen johtavat riskisempien sijoitusten 

valintaan. Tämän näkökannan kautta voisi siis ajatella valuuttakurssiriskin eliminoimisen 

vähentävän sijoitusprojektien riskisyyttä ja näin johtavan tehokkuusvoittoihin91. 

 

Alesinan ja Barron (2002) tutkimus sulauttaa yhteen malliin rahapolitiikan eri ongelma-

alueet. Tutkimuksessa erotellaan säännöt ja maan hallinnon päätäntävallan alle kuuluvat 

asiat. Suuri osuus heidän analyysistään perustuu faktaan, että vaikka kelluva valuutta sallii 

maalle rahapoliittisen itsenäisyyden, monien maiden rahapolitiikasta vastaavalla hallinnolla 

ei ole kykyä taata vakaata ja kohtuullista rahapolitiikan säätelyä. Tällöin rahaliitto voisi olla 

tapa saavuttaa matala ja vakaa inflaatio. Oletetaan, että korkean inflaation maa ja matalan 

inflaation maa muodostavat rahaliiton. Jos unioni omaksuu matalan inflaation maan 

mukaisen rahapolitiikan, alkaa muidenkin jäsenmaiden inflaatiot konvergoida kyseisen 

maan inflaation kanssa. Tämän voi todistaa myös ostovoimapariteetin92 avulla. Sen mukaan 

maiden välisen valuuttakurssin prosentuaalinen muutos on yhtä suuri kuin maiden 

inflaatioiden erotus. Jos valuuttakurssit ovat kiinnitettyjä (tai on käytössä yhteinen 

valuutta), on prosentuaalinen valuuttakurssien muutos nolla. Näin ollen myös inflaatioiden 

tulee konvergoida.  Tämä tietysti vaatii, että maa on halukas alistamaan rahapolitiikkansa 

kiinnitettyihin valuuttakursseihin. Maat, jotka ovat hyväksyneet ”ankkurimaan” valuutan, 

tulevat kohtaamaan hintatason muutoksia suhteessa kyseiseen maahan. Tämä vähentää 

kiinnitettyjen valuuttakurssien houkuttelevuutta. Alesina ja Barro (2002) huomaavat, että 

maat suosivat yhteisvaluuttaa sellaisten maiden kanssa, joiden kanssa heillä on pienet erot 

suhteellisissa hinnoissa. Unionin rahapolitiikka voi myös luonnollisesti muuttua sen 

mukaisesti, mitä maita siinä on mukana. Joka tapauksessa lisääntynyt hintojen vakaus on 

erittäin todennäköinen hyöty Emusta. Saksalla on ollut melko matala inflaatio jo 1960-

luvulta asti. Muun muassa Alankomaat, Belgia, Luxemburg, Tanska, Itävalta ja 

myöhemmin Ranska, jotka kiinnittivät valuuttansa Saksan markkaan 

(valuuttakurssimekanismin kautta, missä Saksalla oli suuri paino), saavuttivat matalan 

                                                 
91 engl. efficiency gains 
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inflaation asteen. Kuitenkin jotkin vanhemmistakin jäsenmaista, kuten Italia, Espanja, 

Portugal ja Kreikka, ovat kärsineet epävakaasta ja korkeasta inflaatiosta. Inflaatioiden 

konvergoituminen ei siis käytännössä aina tapahdu ongelmattomasti.93 

 

4.3.2 Yhteisen valuutan haitat 

 

Kiinnitettyjen valuuttakurssien tai yhteisen valuutan haitat liittyvät paljolti siihen, että maat 

luopuvat mahdollisuudestaan kansalliseen rahapolitiikkaan94. Euroopan unionin talouksien 

todellista konvergoitumista on kyseenalaistettu. Tämä nostaa esiin epäsymmetristen 

shokkien ongelman ja yhteisen rahapolitiikan toteutettavuuden. Tarkastelemalla dataa 

työttömyydestä, BKT:sta ja BKT:n kasvusta voi vahvistaa, että eurooppalaisten talouksien 

välillä on tosiaan eroja. Esimerkiksi työttömyys oli vuonna 1997 3,3 prosenttia 

Luxemburgissa ja 21,3 Espanjassa. Samana vuotena oli BKT henkeä kohti 46,3 

Portugalissa ja 175,4 Luxemburgissa ( EU = 100 ). Vuosittainen BKT:n kasvu vaihteli 

vuosina 1980-1997 huomattavasti, Ruotsin 1,5 prosentista Luxemburgin 4,7 prosenttiin. 

Healey (1999) joka tapauksessa huomauttaa, että erot Euroopan työttömyydessä ja 

kasvuluvuissa ovat rakenteellisia ilmiöitä ja rahapolitiikka on suurilta osin epätehokas 

väline näiden konvergoimiseen. Sen sijaan hän käsittää ongelmallisemmaksi 

rahapolitiikasta luopumisen mekanismina tasapainoittaa kansantalous kasvutrendin 

ympärillä. Epäsymmetristen shokkien kannalta ajateltuna, on epätodennäköistä, että yksi 

rahapolitiikka sopisi kaikille osallisille. Kun kaksi maata, joilla on yhteinen valuutta, 

kohtaavat epäsymmetrisen shokin, tasapaino saavutetaan palkkojen joustavuudella tai 

työvoiman liikkuvuudella. Yksi ehkäpä suurimmista yhteisen valuutan haitoista tulee esiin 

juuri tällöin, kun palkat eivät ole tarpeeksi joustavia tai työvoima tarpeeksi liikkuvaa, jotta 

maat päätyisivät takaisin tasapainoon. Yhteisen valuutan kustannus ilmenee työttömyytenä, 

                                                                                                                                                     
92 engl. purchasing power parity 
93 Alesina & Barro 2002, 409–436 

94 DeGrauwe 2000, 5–22; Healey 1999, 94–116 
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kun maa kohtaa kysyntäshokin. Tarjontashokin kustannus ilmenee korkeampana inflaationa 

kuin olisi tavoiteltavaa.  

 

Kansallinen talouspolitiikka95 on vaihtoehtoinen tasapainoitusmekanismi rahapolitiikalle. 

Vakaus- ja kasvusopimus asettaa kuitenkin kolmen prosentin rajan BKT:sta unionin 

maiden vuosittaiseksi budjettivajeeksi. Jos raha- ja talouspolitiikan rooli toistensa 

korvaavina osoittautuu epätehokkaaksi tai ongelmalliseksi, tarve Emun laajuiseen 

fiskaalisten siirtojen96 systeemille kasvaa. Ainakaan vielä Emu ei tällaista tarjoa. 

 

Vielä 1960- luvulla ja 1970-luvun alussa uskottiin, että maat, joilla on erilaiset tavoitteet 

inflaatio-työttömyys kombinaatiolle, kohtaisivat kustannuksia rahaliittoon liityttäessä. 

Toisin sanoen maa, joka priorisoi matalaa inflaatiota, joutuisi tyytymään korkeampaan 

inflaatioon ja maa, joka priorisoi korkeampaa inflaatiota ja matalampaa työttömyyttä, 

joutuisi tyytymään matalampaan inflaatioon ja korkeampaan työttömyyteen. Friedman 

(1968) ja Phelps (1968) väittivät, että Phillipsin käyrä97 on itseasiassa ainakin pitkällä 

tähtäimellä pystysuora. Työttömyysasteella tarkoitetaan tässä luonnollista 

työttömyysastetta. Näin ollen kahdella maalla ei olisi mitään syytä olla eri inflaatioita, 

koska korkeampi inflaatio ei tarkoittaisi matalampaa työttömyyttä. Erilaisia inflaatio-

työttömyys preferenssejä ei siis enää pidetä rahaliiton kustannuksena. 

 

Työmarkkinainstituutioiden rakenteelliset erot voisivat aiheuttaa ongelmia, kun maat 

liittyvät rahaliittoon. Työmarkkinoiden rakenteet voidaan luokitella keskitettyyn ja ei-

keskitettyyn palkkojen neuvotteluun. Kun neuvottelut ovat keskitettyjä, mahdollisesti 

hallituksen roolin ansiosta, palkkojen kasvun inflaationaarinen vaikutus otetaan huomioon. 

Silloin palkkojen kasvu on todennäköisesti maltillista. Maassa, jossa on keskinkertainen 

keskittymisen aste, yksittäiset liitot ajattelevat vain omien jäseniensä etuja yleisen 

hyvinvoinnin kustannuksella. Erittäin epäkeskittyneessä rakenteessa, missä palkkojen 

                                                 
95 engl. fiscal policy 

96 engl. fiscal transfers 
97 inflaation ja työttömyyden suhde 
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neuvottelu tapahtuu yritysten tasolla, palkkavaatimuksilla on suora vaikutus yrityksen 

kilpailukykyyn. Tarjontashokin jälkeen keskittyneet ja keskittymättömät työmarkkinat 

todennäköisemmin nostavat kohtuullisemmin palkkoja, kuin mitä kohtalaisen 

keskittymisasteen työmarkkina. Näin ollen nämä olisivat paremmassa tilassa shokin 

jälkeen.98  

 

Vaikka sekä keskitettyjen palkkaneuvotteluiden että yritysasteella käytävien neuvottelujen 

on huomattu johtavan parempiin tuloksiin kuin sektoriasteisten neuvotteluiden, Rama 

(1994) väittää, että tämä ei päde, jos kyseessä on avoin talous. Siitä huolimatta, että 

kasvavat työntekijäkustannukset kasvattavat työttömyyttä, jos ulkomainen kysyntä on 

vähemmän kuin rajattomasti joustava, palkkojen kasvusta seuraa korkeammat 

vientikustannukset. Viennin kustannusten kasvu voidaan nähdä kaupankäynnin 

kehittymisenä. Näin voi ajatella myös, kun kyseessä on vientitariffi. Rama (1994) 

huomauttaa, että kahden tapauksen ero näkyy uponneiden kustannusten99 erotuksena. 

Palkkojen nousu lisää työttömyyttä, kun taas tariffien periminen vähentää kuluttajan 

ylijäämää. Raman mukaan yleiset kustannukset edellisessä tapauksessa olisivat suuremmat. 

Toisaalta unionit eivät kannusta kostovastuita kuten tariffi-politiikka tekee. Rama (1994) 

yhteenvetää avoimen talouden mallinsa kautta, että jos ulkomainen kysyntä on vähemmän 

kuin rajattomasti joustava, muun maailman kanssa on olemassa tuottavuuskatto ja tuonnilla 

on suuri osuus kokonaiskulutuksesta, sektoriasteinen palkkojen neuvottelu on parempi kuin 

täydellinen epäkeskittyminen. Joka tapauksessa hyvinvointi on edelleen suurinta täysin 

keskittyneessä palkkojen neuvottelujen tapauksessa. 

 

On väitetty, että rahaliitot tuottaisivat kustannuksia nopeasti kasvaville maille, kun 

kasvuluvut eivät konvergoi unionin kanssa. Oletetaan, että maalla A on 5 %:n vuosittainen 

bruttokansantuotteen kasvu ja maalla B se on 3 %. Jos maan A tuontitulojen joustavuus on 

sama kuin maan B, maan A tuonti kasvaa nopeammin kuin maan B tuonti. Toisin sanoen 

maan A tuonti kasvaa nopeammin kuin sen vienti (kahden maan mallissa). Seurauksena on 

                                                 
98 ks. Bruno & Sachs 1985, Calmfors & Driffill 1988 
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kauppataseen epätasapaino maalle A. Välttääkseen kauppataseen alijäämän, maan A täytyy 

madaltaa vientituotteidensa hintoja. Maa A pakotetaan sitoutumaan deflaationaariseen 

politiikkaan. Valuuttakurssit ovat kiinnitettyjä ja eivät näin ollen pysty korjaamaan 

epätasapainoa. Tämä rajoittaa kasvua maassa A. 

 

Euroopan talous- ja rahaliiton on huomattu aiheuttavan myös muita, hieman pienempiä 

kustannuksia. Rosen (1999) mukaan Euroopan integraation mukanaan tuoma kaupan 

lisääntyminen todennäköisesti johtaa lisääntyvään kaupan kiistelyjen lukumäärään. Hän 

myös spekuloi, että jos Euroopan markkinoiden koko kasvaa dramaattisesti, saattaisi se 

lisätä kaupankäynnin jännitystä100 Euroopan ja muun maailman välillä. Burda (1999) uskoo 

yhteisen valuutan käyttöönoton kasvattavan sisäisiä markkinoita. Hän uskoo, että 

erityisesti, jos yritysten fuusioiden ja valtausten kiihtyvä tahti jatkuisi Euroopassa, 

yrityksillä tulisi olemaan enemmän hinnoitteluvaltaa Emun seurauksena. Tämä argumentti 

on ristiriidassa sen oletuksen kanssa, että Euroopan unionin alueen kuluttajat hyötyisivät 

lisääntyvästä kilpailusta ja vähentyvästä hintadiskriminaatiosta. 

 

Mongelli (2002) huomioi, että yhteisen rahan hyväksyminen toisi maille kustannuksia 

etenkin siirtymävaiheessa. Muutosten kustannukset sisältävät hallinnolliset, laki- ja 

laitteistokustannukset. Mongelli myös väittää uuden valuutan hyväksymisen 

todennäköisesti aiheuttavan psykologisia kustannuksia, sillä yksilöillä menee aikaa tämän 

hyväksymiseen. Vaikka Mongellin (2002) esiin tuomat huolet katoavat ajan myötä, tulee ne 

ottaa analyysiin mukaan rahaliiton haittojen puolelle. Mongelli mainitsi tutkimuksessaan 

myös yhden vakavamman ongelman. Oletetaan, että maa valitsee väärän nominaalisen 

valuuttakurssin liittyessään valuutta-alueeseen. Seurauksena on, että maan hyödykkeet ovat 

joko liian kilpailukykyisiä (valuutta aliarvostettu) tai eivät tarpeeksi kilpailukykyisiä 

(yliarvostettu). Kun käytössä on kiinteä valuuttakurssi, ainoa sopeutumiskeino 

epätasapainossa on palkkojen ja hintojen kautta. Jos sopeutuminen vaatii deflationaarisia 

keinoja, voi sopeutumisprosessi olla pitkä ja raskas. 

                                                                                                                                                     
99 engl. dead weight losses 
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4.3.3 Hyötyjen ja haittojen vertailua 

 

Maan punnitessa hyötyjä ja haittoja, joita seuraisi rahaliittoon osallistumisesta, hyötyjen 

paino ylittää haitat. Krugman (1993a) yksinkertaistaa kustannus-hyöty analyysin 

vertailemalla sopeutumisvaikeuksien kustannuksia ja minimoitujen transaktiokustannusten 

hyötyjä. Krugman ja Obstfeld (2000) ilmaisevat kiinnitetyn valuuttakurssin hyötyjä ja 

haittoja kuviossa 5.  

 

 

Kuvio 5. Kiinnitetyn valuuttakurssin haitat ja hyödyt 

 

Kuvion 5 kohdassa a kuvataan kiinnitetyn valuuttakurssin haittoja. Pystyakselilla on 

taloudellisen vakauden menetys, joka maalle aiheutuu kiinnitetyistä valuuttakursseista tai 

yhteisen valuutan käyttöönotosta. Itsenäisyyden menettämisen seurauksena talouden 

tasapainottaminen on vaikeampaa, siksi se on menetys. Krugman ja Obstfeld (2000) 

ilmaisevat suhteen tämän haitan ja liittyvän  maan sekä valuutta-alueen taloudellisen 

                                                                                                                                                     
100 engl. trade tensions 
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integraation asteen välillä. Haittoja kuvaava käyrä on laskeva. Sitä pienempi siis on 

kansantalouden tasapainoituksen menetys, mitä integroituneempia maa ja valuutta-alue 

keskenään ovat. Kuvion 5 kohdassa b kuvataan rahaliiton hyötyjä. Siinä pystyakseli 

ilmaisee rahaliiton tehokkuuden mukanaan tuomia hyötyjä. Vaaka-akselilla on jälleen 

talouksien välisen integraation aste. Hyötyjä kuvaava käyrä on nouseva, sillä 

rahataloudellisen tehokkuuden hyödyt kasvavat, kun maat ovat integroituneempia.  

 

 
Kuvio 6. Rahaliiton haitat ja hyödyt 

 

Kuviossa 6 vertaillaan haittoja sekä hyötyjä. Käyrien leikkauspisteessä on maiden 

integraatioasteen kriittinen piste. Kriittisestä pisteestä, X, vasemmalle rahaliiton mukanaan 

tuomat kustannukset ovat suurempia kuin rahataloudellisen tehokkuuden hyödyt. 

Kriittisestä pisteestä, X, oikealle eli integraation asteen kasvaessa hyödyt ovat suurempia 

kuin haitat. Tämä analyysi siis myös todistaa, että valuutta-alueen muodostaminen on 

hyödyllisempää talouksille, jotka käyvät paljon kauppaa keskenään.  
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Keynesialaisen mallin mukaisesti, kun vallitsee jäykät hinnat ja palkat, joustavat 

valuuttakurssit ovat tärkeä sopeutumismekanismi talouksille, jotka kohtaavat 

maksutaseen101 epätasapainon. Itsenäisen rahapolitiikan hellittämisen kustannus on joskus 

erittäin suuri. Keynesialaisen mallin mukaan, kuvion 6 kustannuksia kuvaava käyrä on 

kaukana origosta. Kustannus- ja hyötykäyrien leikkauspisteen tulisi olla enemmän oikealla. 

Toisin sanoen keynesialaiset vaativat suuremman integraation asteen, ennen kuin tulisi 

liittyä rahaliittoon. Monetaristit taas ajattelevat päinvastoin. Heidän mukaansa joustavat 

valuuttakurssit ovat tehottomia. Monetaristien oletuksen jäykistä hinnoista ja palkoista 

ollessa voimassa, valuuttakurssien kautta sopeutumisen tarve on vähäinen. Monetaristit 

sijoittaisivat kustannuskäyrän lähemmäksi origoa kuin keynesialaiset ja he siis 

kannattaisivat rahaliittoja pienemmällä integraation asteella kuin keynesialaiset.102 

 

 

5 Emun laajentuminen Keski- ja Itä-Eurooppaan 

 

Laajentumisella on Euroopan unionin (EU) taloudelle merkittävät vaikutukset, sillä 

markkinoiden kasvu ja yhdentyminen vauhdittavat taloudellista kasvua sekä uusissa että 

vanhemmissa jäsenmaissa. Euroopan komissio arvioi, että liittyminen unioniin lisää 

talouskasvua uusissa jäsenmaissa prosentin vuodessa kymmenen ensimmäisen 

jäsenyysvuoden aikana. Laajentuneet yhteismarkkinat laajentavat kilpailukykyisten EU:n 

yritysten liiketoimintamahdollisuuksia, luovat työpaikkoja ja lisäävät hallitusten verotuloja 

käytettäväksi ensisijaisten ohjelmien rahoitukseen. Uudet jäsenmaat tulevat säilymään 

tärkeänä kohteena muiden EU-maiden investoinneille ja pääoman sekä kulutustavaroiden 

viennille. Uusi teknologia, tietotaito ja investoinnit ovat jo lisänneet tuottavuutta, kun 

vanhat teollisuudenalat käyvät läpi rakennemuutosta ja uudet valtaavat alaa.103  

 

                                                 
101 engl. balance of payments 
102 Krugman ja Obstfeld 2000, 622–637 
103 Euroopan komissio 2003 
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Tässä kappaleessa pohditaan Emun laajentumista Keski- ja Itä-Eurooppaan esittelemällä 

ensin uusien kymmenen unionin jäsenmaan taloudellista tilaa. Seuraavaksi esitellään 

Fidrmucin ja Korhosen (2004) tekemä analyysi Euroopan talous- ja rahaliiton laajentumista 

koskevista tutkimuksista. Viimeisessä osiossa on lyhyesti vedetty yhteen odotukset Keski- 

ja Itä-Euroopan laajentumisesta.  

 

5.1 Uusien Euroopan unionin maiden talouksien tila 

 

Perusteellisia katsauksia kaikista uusimpien jäsenmaiden keskeisten muuttujien 

rinnakkaisesta kehityksestä löytyy muun muassa Euroopan keskuspankin 

kuukausikatsauksesta ECB (4/2004) ja Euroopan keskuspankin Lähentymisraportista 

(2004).  

 

Kansallisten politiikkojen yhteensovittaminen (kansalliset lähentymisohjelmat, 

talouspolitiikan yleislinjat, monenvälinen valvonta ja liiallisia alijäämiä koskeva menettely) 

on talouspolitiikan keskeinen kysymys. Kaikki valtiot ovat sitoutuneet noudattamaan 

vakaus- ja kasvusopimusta104, luopumaan julkisen sektorin alijäämän suorasta rahoituksesta 

keskuspankin varoin ja julkisen sektorin erityisoikeuksista rahoituslaitoksissa. Lisäksi 

valtioiden on pitänyt viedä loppuun pääomansiirtojen vapauttaminen. (www.europa.eu.int) 

Valtionvarainministeriön tiedotteen (22/2005) mukaan Eurooppa-neuvosto hyväksyy 

lausunnot Espanjan, Kyproksen, Latvian, Liettuan, Slovenian, Unkarin ja Ison-Britannian 

vakaus- ja lähentymisohjelmista. 

Ecofin-neuvosto päätti heinäkuussa 2004, että Unkarin julkisen talouden alijäämä on 

liiallinen, ja antoi suosituksen tilanteen korjaamiseksi. Tammikuussa 2005 neuvosto 

kuitenkin totesi, että Unkari ei ollut ryhtynyt annettujen suositusten mukaisesti riittäviin 

toimenpiteisiin. Nyt neuvoston on tarkoitus päättää Unkarille annettavista uusista 

suosituksista tilanteen korjaamiseksi. (www.vm.fi)  

                                                 
104 Eurooppa-neuvoston Amsterdamissa 1997 hyväksymä sopimus 
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Kaikki uudet tulokkaat ovat köyhempiä kuin EU-maat keskimäärin ja yksi laajentuneen 

unionin ensisijaisista tavoitteista onkin nostaa niiden elintaso mahdollisimman nopeasti 

lähelle muiden EU-maiden elintasoa. Välittömästi kommunismin romahdettua 1990-luvun 

vaihteessa Euroopan unioni alkoi tukea entisten kommunististen maiden 

demokratisoitumisprosessia ja toimittaa niille teknistä ja rahallista apua, kun ne alkoivat 

siirtyä markkinatalouteen. Kauppasopimukset takasivat Keski- ja Itä-Euroopan maille 

edullisen pääsyn EU:n markkinoille useimpien tuotteiden viennissä. Kyproksen ja Maltan 

kanssa vastaavat sopimukset on tehty jo 1970-luvulla. Varsinaiset liittymisneuvottelut 

käytiin vuosina 1998–2002.  

 

Jokaisen maan euron käyttöönottoa käsitellään erillisesti. Maiden on puntaroitava euron 

käyttöönottoon liittyviä etuja ja haittoja ennen kuin ne ottavat yhteisvaluutan käyttöön. 

Varhainen jäsenyys turvaisi valuuttamarkkinoiden vakauden, vetäisi maahan investointeja 

ja todennäköisesti alentaisi yritysten ja kuluttajien maksettavaksi tulevia korkoja. Toisaalta 

valuutan käyttöönoton lykkääminen joksikin aikaa antaisi joustovaraa mukautua 

vaihtokursseihin, alijäämiin ja inflaatioon. Näin saavutettaisiin nopeampi kasvu kuin mihin 

EMU:n säännöt (erityisesti vakaus- ja kasvusopimus) antaisivat mahdollisuuden.105 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
105 Euroopan komissio 2003 
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Taulukko 2. Talouden lähentymistä koskevat indikaattorit106 

Maa Vuosi YKHI-inflaatio Pitkä korko Julkisen tal. yli-/alijäämä Julkisen tal. bruttovelka
Tsekki 2002 1,4 4,9 -6,8 28,8

2003 -0,1 4,1 -12,6 37,8
2004 1,8 4,7 -5 37,9

Viro 2002 3,6 1,4 5,3
2003 1,4 3,1 5,3
2004 2 0,3 4,8

Kypros 2002 2,8 5,7 -4,6 67,4
2003 4 4,7 -6,4 70,9
2004 2,1 5,2 -5,2 72,6

Latvia 2002 2 5,4 -2,7 14,1
2003 2,9 4,9 -1,5 14,4
2004 4,9 5 -2 14,7

Liettua 2002 0,4 6,1 -1,5 22,4
2003 -1,1 5,3 -1,9 21,4
2004 -0,2 4,7 -2,6 21,4

Unkari 2002 5,2 7,1 -9,2 57,2
2003 4,7 6,8 -6,2 59,1
2004 6,5 8,1 -5,5 59,9

Malta 2002 2,6 5,8 -5,9 62,7
2003 1,9 5 -9,7 71,1
2004 2,6 4,7 -5,2 73,8

Puola 2002 1,9 7,4 -3,6 41,1
2003 0,7 5,8 -3,9 45,4
2004 2,5 6,9 -5,6 47,2

Slovenia 2002 7,5 -2,4 29,5
2003 5,7 6,4 -2 29,4
2004 4,1 5,2 -2,3 30,8

Slovakia 2002 3,5 6,9 -5,7 43,3
2003 8,5 5 -3,7 42,6
2004 8,4 5,1 -3,9 44,5

Ruotsi 2002 2 5,3 0 52,6
2003 2,3 4,6 0,3 52
2004 1,3 4,7 0,6 51,6

Viitearvo 2,4 % 6,4 % -3 % 60 %  
 

Yllä olevasta taulukossa 2 on 11 Emun täysijäseneksi pyrkivän konvergenssikriteerit 

vuosilta 2002–2004. Kappaleessa 6 tarkastellaan vielä tarkemmin Puolan ja Slovakian 

tuoreimpia talouslukuja. Kuten taulukosta 2 näkee on inflaatiovauhti kiihtynyt vuoden 2003 

puolivälistä lähtien Tsekin Tasavallassa, Latviassa, Unkarissa ja Puolassa sekä keväästä 

                                                 
106 EKP, Eurostat ja Euroopan komissio, vuoden 2004 arvot ennusteita 
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2004 lähtien Virossa, Liettuassa ja Maltassa. Tähän kehitykseen ovat vaikuttaneet 

kotimaisen kysynnän nopea kasvu kaikissa tarkastelluissa maissa paitsi Puolassa, EU:hun  

liittymisestä johtuneet välillisten verojen ja hallinnollisesti säänneltyjen hintojen korotukset 

sekä öljyn hinnan nousu. Puolassa ja Tsekissä inflaatiovauhtiin vaikutti myös 

elintarvikkeiden hintojen nousu, ja valuutan heikkeneminen aiheutti tuontihintojen 

nousupaineita Puolassa. Matalin inflaatiovauhti vuosina 2002–2004 on ollut Tsekin 

Tasavallassa, Ruotsissa ja Liettuassa. Inflaation kehitykseen ovat toisinaan vaikuttaneet 

tarjontapuolen häiriöt, hintojen kansainvälinen kehitys ja hallinnollisesti säänneltyjen 

hintojen muutokset kyseisissä maissa.107 

 

Vuonna 2002 pitkät korot laskivat yhdeksässä tarkastelluista 10 maasta. Taulukosta 2 

näkee, että vuoden 2003 aikana tämä kehityssuunta kuitenkin kääntyi ja useiden maiden 

pitkät korot alkoivat loitota euroalueen korkotasosta. Elokuussa 2004 päättyneenä 12 

kuukauden tarkastelujaksona viitearvo oli 6,4 %. Se laskettiin lisäämällä 2 

prosenttiyksikköä hintavakautta koskevan lähentymiskriteerin viitearvon laskennassa 

käytetyn kolmen maan – Suomi, Tanska ja Ruotsi – pitkien korkojen painottamattomaan 

aritmeettiseen keskiarvoon. Pitkät korot olivat Suomessa 4,2 %, Tanskassa 4,4 % ja 

Ruotsissa 4,7 %. Elokuussa 2004 päättyneenä 12 kuukauden tarkastelujaksona 

tarkastelluista jäsenvaltioista kahdeksassa108 keskimääräiset pitkät korot olivat alle 

viitearvon. Puolan pitkät korot (6,9 %) ylittivät viitearvon, ja Unkarin pitkät korot (8,1 %) 

olivat reilusti korkeammat kuin viitearvo. Virossa ei yhdenmukaista viitearvoa julkaista, 

mutta kun otetaan huomioon maan julkisen velan vähäisyys ja laaja rahoitusmarkkinoiden 

analyysi, ei viitearvon pitäisi ylittyä.109 

 

Tarkasteltavien 11 jäsenvaltion finanssipolitiikan kehityksestä vuonna 2003 todettakoon, 

että Virossa ja Ruotsissa julkinen talous oli ylijäämäinen ja yhdeksässä maassa 

alijäämäinen. Taulukosta 2 ilmenee, että näistä yhdeksästä maasta Latvia, Liettua ja 

                                                 
107 Euroopan Keskuspankki 2004, 16–17 
108 Tsekki, Kypros, Latvia, Liettua, Malta, Slovenia, Slovakia ja Ruotsi 
109 Euroopan Keskuspankki 2004, 21 
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Slovenia pitivät julkisen talouden alijäämän alle perustamissopimuksessa määrätyn 3 

prosentin viitearvon. Kuudessa maassa110 alijäämä ylittää 3 % BKT:stä eli kyseessä on 

liiallinen alijäämä. Joissakin maissa tilapäisillä toimenpiteillä on ollut tuntuvia vaikutuksia 

alijäämään. Euroopan komissio ennustaa, että vuonna 2004 julkinen talous on Virossa ja 

Ruotsissa edelleen ylijäämäinen. Alijäämien ennustetaan supistuvan neljässä maassa ja 

viidessä maassa alijäämäsuhteiden arvioidaan kasvavan. Niistä maista, joiden alijäämä ylitti 

3 prosentin viitearvon vuonna 2003, yhdenkään ei odoteta supistavan alijäämäänsä alle 

viitearvon vuonna 2004. Julkisen velan tarkastelu osoittaa, että Kyproksen ja Maltan 

velkasuhteet ylittivät vuonna 2003 viitearvon eli 60 % BKT:stä. Kaikki muut taulukon 2 

mukaiset tarkastelumaat läpäisivät julkisen velan kriteerin vuosina 2002–2004. Kyproksen 

velkasuhde oli vuonna 2003 70,9 % eli 3,5 prosenttiyksikköä suurempi kuin vuonna 2002. 

Maltan velkasuhde oli samana vuonna 71,1 %, eli kasvua oli 8,4 prosenttiyksikköä 

vuodentakaisesta, mihin osittain vaikutti yksi suuri kertaluonteinen tekijä.111 

 

Keski- ja Itä-Euroopan maiden liittymisessä Euroopan talous- ja rahaliittoon tärkeiksi 

kriteereiksi nousee kaupan rakenne ja suhdanteiden samankaltaisuus. Tulee pohtia 

minkälainen on näiden maiden kaupan rakenne suhteessa EU-maihin. Rahaliiton 

laajentumisessa oleellinen kysymys on myös se, että minkälainen on sopivin 

vaihtokurssijärjestelmä uusille jäsenmaille, ennen kuin nämä voivat liittyä rahaliittoon. 

Euroopan unionin uudet jäsenmaat ovat käyttäneet hyvin erilaisia vaihtokurssijärjestelmiä 

viime vuosina, rahan kelluttamisesta nimellisen vaihtokurssin vakauttamiseen. Nyt 

ollessaan osa unionia nämä maat voivat liittyä osaksi ERM 2:ta ja edelleen sallia 

suhteellisen joustavia valuuttakurssin muutoksia suhteessa euroon. ERM 2 on 

vaihtokurssijärjestelmä, joka perustettiin vuonna 1999 rahaliiton ulkopuolelle jääviä 

unionin jäsenmaita varten. Samaan aikaan nykyiset Emu-maat aloittivat kolmannen 

vaiheen112. ERM 2:ssa valuuttakurssit voivat vaihdella keskikurssinsa ympärillä tietyn 

vaihteluvälin puitteissa. Koska yhteinen tavoite näillä mailla on lopulta yhteisvaluutan 

                                                 
110 Tsekki, Kypros, Unkari, Malta, Puola ja Slovakia 
111 Euroopan Keskuspankki 2004, 18 
112 Rahapolitiikan päätöksenteko siirrettiin EKP:lle ja eurosta tuli ainoa laillinen maksuväline. 
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käyttöönottaminen ja rahaliiton täysjäsenyys, vaaditaan heiltä ensinnäkin Maastrichtin 

sopimuksessa määriteltyjen lähentymiskriteerien täyttämistä suhteessa muihin Emu-

maihin.113 Marraskuun lopussa 2005 Slovakia liittyi ERM 2:een seitsemäntenä uusista 

Euroopan Unionin jäsenmaista. Nyt ainoastaan suurimmat taloudet Tshekin Tasavalta, 

Puola ja Unkari ovat järjestelmän ulkopuolella. Nämä maat edelleen taistelevat täyttääkseen 

taloudelliset ja poliittiset kriteerit. Liettuan hallitus jätti 16. maaliskuuta 2006 hakemuksen 

Emun täysjäsenyydestä vuoden 2007 alusta. Slovenia on myös jättänyt hakemuksen ja sillä 

uskotaankin olevan paremmat mahdollisuudet kuin Liettualla. Euroopan unioni päättää 

asiasta Liettuan osalta kesäkuun puolessa välissä. Kuten kahdella muullakin Baltian maalla 

eli Virolla ja Latvialla, Liettualla on suuri halukkuus päästä Emun täysjäseneksi 

mahdollisimman nopeasti. Viron ja Liettuan jäsenyyksien tarkistusajankohta on lokakuussa 

2006. Latvialla se on vasta 2007. Standard & Poors ilmoitti 8.3.2006, että on 

epätodennäköistä, että Latviassa otettaisiin euro käyttöön ennen vuotta 2009.114  

 

5.2 Meta-analyysi Euroopan talous- ja rahaliiton laajentumisesta 

 

Fidrmuc ja Korhonen (2004) tutkivat euroalueen ja uusien jäsenmaiden 

suhdannevaihteluiden korrelaatiota käsittelevää kirjallisuutta. Tämä on melko tutkittu aihe, 

sillä suhdannevaihteluiden samankaltaisuus koetaan rahaliiton toimivuuden kannalta 

tärkeäksi tekijäksi. Fidrmuc ja Korhonen testaavat tilastollisesti, mikä on kunkin maan 

korrelaation keskimääräinen taso. Meta-analyysi osoittaa, että usean Keski- ja Itä-Euroopan 

uuden jäsenmaan suhdannevaihtelu on ainakin yhtä korreloitunutta euroalueen yhteisen 

suhdanteen kanssa kuin euroalueen pienten jäsenmaiden. Estimointimenetelmät vaikuttavat 

eri tutkijoiden saamiin korrelaatiokertoimiin. Keskuspankkien laskemat 

korrelaatiokertoimet ovat pienempiä kuin muiden, mutta silti ei ole todisteita siitä, että 

tutkijan kotimaa vaikuttaisi tuloksiin.  

 

                                                 
113 Frensch 2001, 176 
114 Reuters ja Euroopan keskuspankki 
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5.2.1 Johdatus meta-analyysiin 

 

Euroopan Unionin Keski- ja Itä-Euroopan jäsenmaat ovat enimmäkseen pienempiä niin 

maantieteellisesti kuin taloudellisestikin verrattuna euroalueeseen. Fidrmuc ja Korhonen 

(2004) uskovat euroalueen suhdannevaihteluiden vaikuttavan vahvasti niiden talouteen. 

Toisaalta he uskovat kyseisten maiden hyötyvän epäsymmetrisesti Euroopan 

integroitumisesta ja euron käyttöönotosta. Keski- ja Itä-Euroopan maita eli Bulgariaa, 

Latviaa, Liettuaa, Puolaa, Romaniaa, Slovakiaa, Sloveniaa, Tsekin Tasavaltaa, Unkaria ja 

Viroa tutkiessa kohtaa huomattavia dataongelmia. Näiden maiden historiasta johtuen on 

yleisesti ottaen vaikeaa löytää luotettavaa dataa yli 10 vuoden takaa.  

 

Meta-analyysillä tarkoitetaan tietyn aihepiirin tutkimustulosten kokoamista yhteen. Meta-

analyysi sallii sellaisten tekijöiden analysoimisen, jotka saattavat vaikuttaa tuloksiin mm. 

datan määritelmän tai ajanjakson avulla. Fidrmuc ja Korhonen (2004) osoittavat lisäämällä 

meta-analyysin euroalueen sekä Keski- ja Itä-Euroopan maiden OVA -kirjallisuuteen, että 

yksittäiset tutkimustulokset eroavat merkittävästi. Kuitenkin ilmenee selviä yleisiä 

elementtejä. 

 

1) Ensinnäkin millä tahansa indikaattorilla mitattuna suhdannevaihteluiden korrelaatio 

euroalueen kanssa oli suurin Puolassa, Sloveniassa ja Unkarissa. Näiden maiden 

suhdannevaihteluiden korrelaatio oli jopa verrattava Euroopan talous- ja rahaliiton 

ydinmaiden kanssa.  

 

2) Vaikka muutamilla jäsenmailla, kuten Tsekin Tasavalta, on matala suhdannevaihteluiden 

korrelaatio euroalueen kanssa, ovat nämä maat kuitenkin samalla tasolla kuin EU:n reuna-

aluemaat kuten Kreikka, Irlanti ja Portugali. 

 

3) Baltian mailla (lukuunottamatta Viroa) ja joillakin Balkanin mailla on yleisesti ottaen 

matalin korrelaatio euroalueen suhdanteiden kanssa. 
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4) Estimaatio menetelmällä voi olla suuri vaikutus korrelaatiokertoimiin. Esimerkiksi 

käytettäessä kysyntä- ja tarjontashokkeja menetelmänä osoittautuivat korrelaatiotasot 

merkittävän alhaisiksi. 

 

5) Tutkijoiden itsensä ominaisuudet ja tuntomerkit näytti vaikuttavan tuloksiin. Moni tämän 

aiheen tutkijoista kuuluu akateemiseen tai poliittiseen instituutioon. He saattoivat hieman 

aliarvioida aiheen yleistä tärkeyttä Euroopan tämän hetkisessä talouspolitiikassa. 

 

Meta-analyysi sisältää lähes 30 julkaisua ja noin 350 estimaattia suhdannevaihteluiden 

korrelaatiosta euroalueen ja Keski- ja Itä-Euroopan maiden välillä. Muutamat tutkimuksista 

käyttävät rakenteellista VAR-menetelmää, kun taas suurin osa tutkijoista lähestyvät asiaa 

paljon yksinkertaisemmin katsomalla syklistä variaatiota estimoidun trendin ympärillä. 

Saatavilla oleva data asettaa testausmahdollisuuksille selviä rajoitteita. Fidrmucin ja 

Korhosen meta-analyysissä mukana olevat tutkimukset voidaan jakaa kolmeen ryhmään: 

 

1. Tutkitaan aggregaattituotannon indikaattorin korrelaatiota. 

2. Käytetään tilastollista lähestymistapaa analysoitaessa kansainvälisesti talouden 

suhdannevaihteluita. 

3. Käytetään rakenteellisia VAR-menetelmiä.   

 

5.2.2 Mitä suhdannevaihteluiden samankaltaisuus kertoo? 

 

Tutkittaessa Euroopan Talous- ja Rahaliiton optimaalisuutta valuutta-alueena on Saksa 

usein otettu vertailumaaksi. Bayoumi ja Eichengreen (1993) tekevät juuri näin tutkiessaan 

kysyntä- ja tarjontashokkien kautta rahaliiton potentiaalisia jäseniä. He käyttivät apunaan 

Blanchardin ja Quahin (1989) kehittämää tekniikkaa, jonka perusolettamus on, että taloutta 

voi kohdata joko kysyntä- tai tarjontashokki. Tällaiset shokit on helpompi identifioida, kun 

oletetaan, että kysyntäshokkien pitkän tähtäimen vaikutus tuotantoon on nolla ja vain 
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tarjontashokeilla on pysyvä vaikutus tuotantoon. Bayoumin ja Eichengreenin (1993) 

lähestymistapa voidaan oikeuttaa neo-Keynesialaisella aggregaattikysynnän ja -tarjonnan 

mallilla. Runko perustuu jäykkien palkkojen oletukseen, mikä tekee sopeutumisprosessista 

uuteen tasapainoon asteittaisen, kun taloutta kohtaa kysyntä- tai tarjontashokki. Neo-

Keynesialainen malli erottelee lyhyen ja pitkän tähtäimen tasapainon toisistaan.  

 

Kaikki uudet Euroopan unionin jäsenmaat ovat sitoutuneet rahaliittoon osallistumiseen. 

Heillä ei siis ole oikeutta jättäytyä ulkopuolelle, vaikka heillä on mahdollisuus kuitenkin 

päättää milloin liittyvät ERM:n piiriin. Avaintekijäksi nousee siis ajoitus, kun pohditaan 

rahaliittoon osallistumista ja väliaikaista valuutan sitomista. Jos uuden jäsenmaan talouden 

suhdanteet korreloivat vahvasti euroalueen kanssa, rahapoliittisesta itsenäisyydestä 

luopumisen kustannus on kohtuullinen. 

 

5.2.3 Tutkimustulokset 

 

Meta-analyysi osoittaa, että usean Keski- ja Itä-Euroopan uuden jäsenmaan 

suhdannevaihtelu on ainakin yhtä korreloitunutta euroalueen yhteisen suhdanteen kanssa 

kuin euroalueen pienten jäsenmaiden. Unkarilla on suurin talouden syklien korrelaatio ja 

Puola sekä Slovenia ovat melkein samalla tasolla. Jopa Latvialla, joka yleisesti ottaen on 

pärjännyt huonosti tutkimuksien jäsenmaiden vertailuissa, on suurempi korrelaatio kuin 

kolmella euroalueen reunamaalla eli Kreikalla, Irlannilla ja Portugalilla. Vaikka Keski- ja 

Itä-Euroopan jäsenmaiden korrelaatiot ovat kaukana täydellisestä, voi maiden odottaa 

pärjäävän rahaliitossa kuitenkin vähintään yhtä hyvin kuin näiden kolmen maan. Euroopan 

talous- ja rahaliiton laajentuminen Keski- ja Itä-Eurooppaan näyttää olevan monien 

kiinnostuksen kohde. Tutkimuksia on tehty paljon etenkin Unkarista, Puolasta ja 

Sloveniasta.  
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6 Kaksi erilaista tietä kohti Euroopan talous- ja rahaliiton 

täysjäsenyyttä 

 

Lähemmän tarkastelun kohteeksi on valittu kaksi hyvin erilaista ja tällä hetkellä erittäin 

ajankohtaista maata. Slovakia liittyi ERM 2:en marraskuun lopulla, joka on yksi 

Maastrichtin sopimuksen ehdoista. Näin ollen, jos se täyttää kaikki muutkin kappaleessa 

4.2.2 esitetyt kriteerit, voisi se päästä Emun täysjäseneksi kahden vuoden päästä. Puolan 

talous on ollut puheenaiheena paljolti sen poliittisen tilanteen vuoksi. Sen 

mahdollisuuksista päästä Emun täysijäseneksi on spekuloitu. Kappaleessa analysoidaan 

maiden tuoreimpia julkaistuja talouslukuja115 ja johtopäätökset perustuvat oletuksiin 

talouslukujen seurauksista. Lähteenä on käytetty myös internetistä saatavaa ajankohtaista 

informaatiota. Euroopan keskuspankin sivuilta (www.ecb.int) sekä Puolan ja Slovakian 

keskuspankkien ylläpitämiltä sivuilta (www.nbp.pl ja www.nbs.sk) löytyy monia julkaisuja 

aiheesta. 

 

6.1 Slovakia 

 

Slovakia ei tällä hetkellä täytä kaikkia Maastrichtin sopimuksen kriteerejä. Maan tavoite 

on, että kriiteerit saavutettaisiin vuonna 2007. Slovakia on luokiteltu yhdeksi 

dynaamisimmin kasvavista talouksista Euroopassa. Sijoittajat ovat alkaneet nähdä 

Slovakian talouden houkuttelevana sijoituskohteena ja sen talouden indikaattorit ovat 

selvästi kohentuneet lähi vuosina. Realistiset odotukset tällä hetkellä ovat, että Slovakia 

liittyisi Euroopan talous- ja rahaliiton täysjäseneksi 1. tammikuuta 2009116.  

 

                                                 
115 Reuters 
116 Slovakian keskuspankki 
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Slovakian keskuspankin internetsivuilla julkaisussa ”Specification of the Strategy for 

Adopting the Euro in the SR” on esitelty Slovakian aikataulu kohti Euroopan talous- ja 

rahaliiton täysijäsenyyttä. Seuraavassa on esitelty kyseisen julkaisun sekä Reutersin kautta 

saatujen talouslukujen avulla jokainen konvergenssikriteeri erikseen. 

 

6.1.1 Slovakian korunan kehitys ja sen vaikutukset 

 

Kuviossa 17 on kuvattu Slovakian korunan (SKK) kehitystä vuoden 2000 alusta lähtien. 

Slovakian korunan keskikurssi euroa vastaan ERM 2:ssa on 38.4550. Tämä oli Slovakian 

liittymisajankohdan 25.11.2005 markkinakeskikurssi 15%:n vaihteluvälillä. Näin ollen 

vaihteluvälin alaraja on 32.6868 ja yläraja 44.2233. Korunan (SKK) revalvoiminen on 

mahdollista ERM 2:ssa, jolloin keskikurssi laskisi. Devalvoiminen sen sijaan on kiellettyä. 

Slovakian edessä on samanlainen rahapoliittinen dilemma kuin Unkarilla. Rahapolitiikan 

tulee tähdätä sekä hintojen että valuuttakurssin vakauteen. Näistä kahdesta valuuttakurssin 

pitäminen ERM 2:n mukaisessa vaihteluvälissä on velvoittavampaa. Slovakian 

keskuspankki kuitenkin tähtää myös inflaatiotavoitteeseen hintavakauden ja keskuspankin 

luotettavuuden kautta. Tämä taas ainakin teoriassa saattaa vähentää valuuttakurssin 

volatiliteettia. 
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Kuvio 7. EUR/SKK ERM 2:n keskikurssi ja sen vaihteluväli, lähde Nordea Analyst  

 

 

6.1.2 Muiden konvergenssikriteerien saavuttaminen 

 

Slovakian keskuspankin hallitus on yhtä mieltä siitä, että maan tavoitteena on Euroopan 

talous- ja rahaliiton (EMU) jäsenyys 1. tammikuuta 2009. Slovakian ei uskottu liittyvän 

ERM 2:een ennen ensi vuoden puoliväliä, mutta prosessi on selkeästi nopeutunut myös 

siksi, että hallitus on vahvasti poliittisesti sitoutunut konvergenssisuunnitelmaan.  
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Taulukko 3. Konvergenssikriteerit, lähteet EKP, Reuters (Marraskuu 2005) ja Slovakian 

keskuspankki (ennusteet 2007) 

 

 

 

Yllä olevasta taulukosta 3 näemme, että jo tällä hetkellä Slovakia täyttää kaksi Maastrichtin 

sopimuksen mukaista konvergenssikriteeriä. Nämä ovat julkinen velka ja pitkät korot. 

Slovakian keskuspankin rahapolitiikka on sen mukaista, että inflaatiokriteerin pitäisi täyttyä 

ajallaan.  Myös Slovakian hallituksen fiskaalipolitiikan pitäisi johtaa valtion budjettivajeen 

hienoiseen parantumiseen, jolloin myös 3 %:n kriteeri täyttyisi. Näiden Maastrichtin 

mukaisten kriteerien osalta Slovakian liittyminen talous- ja rahaliittoon näyttää erittäin 

todennäköiseltä.  

 

Inflaatio 

Slovakian inflaatio oli vuonna 2005 3,2 % eli yli Maastrichtin sopimuksen mukaisen 2,4 

%:n kriteerin. Joulukuussa 2005 vuositasolla laskettu inflaatio oli esimerkiksi Espanjassa 

3,7 % ja Kreikassa 3,6 % eli huomattavasti suuremmat kuin Slovakialla. Toiseksi täytyy 

ottaa huomioon, että Slovakia on parantanut inflaatiotaan huomattavasti verrattuna 

aiempaan, sillä harmonisoidun kuluttajahintaindeksin keskiarvo kesäkuusta 2003 

toukokuuhun 2004 (Jolloin maa liittyi Euroopan unioniin) oli 8,7 %. Slovakian 

keskuspankin inflaatioennuste vuodelle 2007 on 2,5 % ja kriteerin se uskoo olevan tällöin 

2,8 %.117 

 

 

Kriteeri 2005 Slovakia 2005 Kriteeri 2007* Slovakia 2007**
Inflaatio, % 2.4 3.2 2.8 2.5
Pitkät korot, % 5.5 3.8 7.6 5.7
Budjettivaje, % BKT:sta 3.0 3.3 3.0 3.0
Julkinen velka, % BKT:sta 60 42.6 60 45.4
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Pitkät korot 

Korkojen osalta Slovakia täytti kriteerin jo vuotena 2005, jolloin sen pitkät korot olivat 3,8 

% ja kriteeri 5,5 %. Kuten taulukosta 3 näkee, Slovakian keskuspankin ennuste vuodelle 

2007 Slovakian pitkiksi koroiksi on 5,7 % ja kriteeriksi 7,6 %. Slovakian uskotaan siis 

pysyvän korkojen osalta konvergenssikriteerin puitteissa. Maaliskuun 27. päivä 2006 oli 

Slovakian keskuspankin korkopäätös ja he päättivät pitää ohjauskoron entisellä tasollaan 

3,50 %. Saattaa olla, että heidän täytyy nostaa ohjauskorkoa kuitenkin vielä tämän vuoden 

aikana, jotta Slovakia pysyisi inflaation osalta konvergenssitavoitteessaan. 

 

Budjettivaje 

Slovakian budjettivaje oli 3,3 % bruttokansantuotteesta vuotena 2005 eli hieman yli 3 % 

tavoitetason. Tämä on kuitenkin jo huomattava parannus aiemmilta vuosilta sillä vaje oli 

5,7 % vuonna 2002 ja 3,5 % 2003. Slovakian keskuspankki on asettanut tiukat 

budjettimääräykset, joiden avulla se uskoo päästävän 3 %:iin vuonna 2007. Julkisen 

rahoituksen puolella on käynnissä myös rakenteelliset uudistukset, joiden uskotaan 

edesauttavan konvergenssiehdon täyttymisessä ajallaan. 

 

Julkinen velka 

Slovakian julkinen velka oli 42,6 % bruttokansantuotteesta 2005 eli alle 60 % tavoitetason. 

Itse asiassa julkisen velan kriteeri on täyttynyt Slovakiassa jo monta vuotta, eikä ongelmia 

sen suhteen uskota olevan tulevaisuudessakaan. Slovakian keskuspankki uskoo julkisen 

velkansa olevan 45,4 % BKT:sta vuonna 2007. 

 

6.1.3 Slovakian  hyödyt ja haitat Emun täysjäsenyydestä 

 

Slovakian keskuspankin tekemän analyysin mukaan rahapoliittisen itsenäisyyden 

menettäminen tarkoittaa muiden poliittisten keinojen roolin vahvistumista esimerkiksi 

epäsymmetriseen shokkiin sopeuduttaessa. Työmarkkinoiden reformien ja joustavien 

                                                                                                                                                     
117 Eurostat ja Slovakian Keskuspankki 
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palkkojen avulla voidaan sopeutua mahdolliseen työllisyyden epätasapainoon. 

Euroalueeseen liittymisen uskotaan johtavan merkittävään talouskasvuun Slovakiassa. 

Euroopan yhteisellä valuutalla uskotaan olevan myös monia muita vaikutuksia koko 

yhteiskuntaan. Slovakian keskuspankissa ollaan huolissaan myös siitä, että 

informaatiokampanja hoidettaisiin niin, että kansalaiset sopeutuisivat tilanteeseen 

mahdollisimman nopeasti.  

 

Taloudellinen konvergoituminen Länsi-Euroopan maiden kanssa koetaan tärkeäksi, sillä 

Slovakia on kehityksessä selkeästi näistä maista vielä jäljessä. Euron käyttöönoton 

uskotaan kehittävän mm. Slovakian yksityistä sektoria ja pankki sektoria. Ulkomainen 

pääoma ja teknologinen sekä hallinnollinen tietotaito toisivat Slovakiaan moderneja 

rahoituspalveluja sekä vakautta. Slovakian lait ja institutionaalinen ympäristö 

standardisoituisi entisestään. Jatkuvan taloudellisen kasvun ja yleisen tilan kohentumisen 

uskotaan johtavan optimismiin, mikä kasvattaisi kulutusta ja parantaisi talouden tilaa 

entisestään.  
 

6.2 Puola 

 

Puolan taloudella meni yleisesti ajatellen hyvin vuonna 2005. Vuoden virallista BKT:n 

kasvulukua ei ole julkaistu, mutta arvioitu on 3,5 %. Luku on kohtuullinen, mutta kuitenkin 

alempi mitä odotettiin vuoden 2005 alussa. Tulevaisuuden näkymät näyttävät kuitenkin 

valoisilta. Useimmat indeksit viittaavat noususuhdanteeseen. Esimerkiksi työttömyysaste 

on pienentynyt vuoden 2004 19,5 %:sta vuonna 2005 18,2 %:iin. Koko Euroalueen 

työttömyysaste vuotena 2005 oli 8,3 %. Kuluttajien luottamus on lisääntynyt myös, joten 

kotitalouksien kulutuksen odotetaan piristyvän. Maailmantalouden kasvusta saattaa myös 

olla vetoapua Puolan taloudelle. Arvioitu investointien kasvu vuonna 2005 oli 6,2 %. Syynä 

suhteellisen pieneen kasvuun voi olla mm. Puolan poliittinen epävarmuus ja EU-tukien 
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vähäinen käyttö. Eri pankkien ennusteet Puolan bruttokansantuotteesta 2006 vaihtelevat 4,2 

miljardista zlotystä 4,7 miljardiin zlotyyn. Keskiarvo ennusteille on 4,5.118 

 

6.2.1 Puolan zlotyn kehitys 

 

Alla olevasta kuviosta 8 näkee kuinka Puolan zloty (PLN) on ensin vuodesta 2001 lähtien 

heikentynyt suhteessa euroon. Tätä jatkui vuoteen 2004 asti, jonka alkupuoliskolla suunta 

vaihtui ja zloty alkoi vahvistumaan melko jyrkästi. Tätä kesti noin vuoden verran, jonka 

jälkeen vauhti ei ole ollut enää niin kovaa. Euro vahvistui hetkellisesti myös zlotya vastaan 

samoihin aikoihin vuonna 2005 kuin mitä se teki myös USA:n dollariakin vastaan. 

Loppuvuoden 2005 zloty kuitenkin jatkoi taas vahvistumistaan, mikä paljolti johtui 

suuresta korkoerosta. Valuuttamarkkinat ovat lisäksi suhtautuneet jo pitkään positiivisesti 

korkeatuottoisiin valuuttoihin, kuten zloty, eikä niiden asenne muutu elleivät G3-maat 

kiristä rahapolitiikkaansa huomattavasti. Tämänkin takia voi odottaa zlotyn maltillisen 

vahvistumisen jatkuvan. Poliittinen epävarmuus vaikuttaa valuuttamarkkinoihin yleensä 

vain lyhytaikaisesti.  

 

                                                 
118 Reuters; Tutkimuksessa mukana olevat pankit ovat PZU Group, Bank Handlowy, Millenium, Nordea, 
BGZ Bank, BNP Paribas, Bos Bank, Dzbank CEE, Raiffeisen 



 

 

76 

 

 

 

 

Kuvio 8. EURPLN-kehitys 

 

 

Puolalaiset yritykset ovat toistaiseksi kestäneet hyvin zlotyn vahvistumisen. Vahvistuva 

valuutta saattaa pienentää vientiä, koska tuotteet ovat ulkomaisille suhteessa kalliimpia 

kuin ennen. Toisaalta puolalaisille yrityksille, jotka esimerkiksi ostavat tuotantoonsa 

tarvittavia osia ulkomailta, on zlotyn vahvistuminen positiivinen asia. Jos nämä yritykset 

siis maksavat jollakin toisella valuutalla, saavat he enemmän kyseistä valuuttaa samalla 

zloty määrällä kuin ennen. Monien pankkien analyytikoiden ennuste puolan zlotylle 

vuodelle 2006 on, että se jatkaisi vahvistumistaan maltillisesti. Näin ollen vienninkin voi 

odottaa kasvavan, kun esimerkiksi ulkomaiset pääomamarkkinat kasvavat reipasta 

vauhtia.119 
 

6.2.2 Muut konvergenssiehdot 

 

Euroopan keskuspankin vuoden 2004 lähentymisraportissa sanotaan, että Puolan tulisi 

ennen kaikkea toteuttaa kestävää ja uskottavaa julkisen talouden vakauttamisohjelmaa sekä 

kohentaa julkisen talouden rahoitusasemaa. Vahvistuva talous on luonut uskoa kohtuullisen 

                                                 
119 Reuters, Puolan keskuspankki 
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nopeaan Euroopan talous- ja rahaliittoon liittymiseen. Vuoden 2005 syksyllä pidettyjen 

parlamentti- ja presidentinvaalien tulos on kuitenkin muuttanut Puolan EMU-jäsenyyden 

näkymiä. Konservatiivinen Laki ja oikeus -puolue (PiS) ja liberaali Kansallisryhmittymä 

(PO) saavuttivat murskavoiton, mutta eivät päässeet yksimielisyyteen hallitusyhteistyöstä. 

Sen sijaan Laki ja oikeus -puolue muodosti vähemmistöhallituksen. Tämän takia sen täytyy 

tehdä myönnytyksiä useille osapuolille saadakseen tukea parlamentissa tai sen on 

liittouduttava yhden tai useamman äärioikeistolaisen puolueen kanssa. Kummassakin 

tapauksessa lähentymissuunnitelma kohti Maastrichtin sopimuksen kriteerejä, joka 

edellyttää nykyistä kireämpää rahapolitiikkaa, vaikuttaa yhä optimistisemmalta. 

Ensimmäinen todellinen testi oli vuoden 2006 budjetti, josta päästiin sopuun vasta 

kolmannella yrityksellä. Yleisesti uskotaan Puolan liittyvän Emuun vuoteen 2010 

mennessä, mutta ei kuitenkaan ensimmäisten joukossa.  

 

Taulukko 4. Konvergenssikriteerit, lähteet EKP ja  Bloomberg 

Kriteeri 2005 Puola 2005
Inflaatio, % 2,4 0,7
Pitkät korot, % 5,5 5,085
Budjettivaje, % BKT:sta 3,0 3,0
Julkinen velka, % BKT:sta 60 45,5  
 

Budjettivaje 

Puolassa on julkisen talouden alijäämä ollut suuri jo vuosia. Euroopan keskuspankki (2004) 

totesi Puolan BKT:n suhteutetun julkisen talouden alijäämän olevan 3,9 % vuotena 2003 eli 

reilusti yli viitearvon. Vuonna 2004 alijäämän ennustetaan kasvavan jyrkästi, 5,6 

prosenttiin suotuisasta talouskasvusta huolimatta. Yllä olevasta taulukosta 4 näkee, että 

vuoden 2005 arvioitu vaje on 3 prosenttia bruttokansantuotteesta eli juuri 

konvergenssikriteerin verran. Virallista lukuahan ei vielä ole julkaistu. Näin ollen Puolan 

täysjäsenyys talous- ja rahaliitossa lähivuosina näyttää todennäköiseltä, koska se täyttää 

muutkin konvergenssiehdot. 
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Julkinen velka  

Puolan julkisen talouden velka oli 45,6 prosenttia vuotena 2003 eli pysyi alle viitearvon. 

EKP ennusti lähentymisraportissa velkasuhteen kasvavan 47,2 prosenttiin vuonna 2004. 

Kokonaisvelkasuhteen tai perusjäämäsuhteen pitäminen tuolla tasolla ei riitä pitämään 

julkisen talouden velkasuhdetta alle 60 prosentissa BKT:sta vaan rahoitusasemaa täytyy 

tasapainoittaa. EKP ennusti 2004 tehdyssä rapostissaan, ettei Puola saavuttaisi vakaus- ja 

kasvusopimuksessa asetettua keskipitkän aikavälin tavoitetta lähellä tasapainoa olevasta tai 

ylijäämäisestä julkisen talouden rahoitusasemasta. Julkisen talouden tulojen ja menojen 

osuus bruttokansantuotteesta on melko suuri. Entistä tehokkaampi ja paremmin työllisyyttä 

tukeva verotus ja etuusjärjestelmä voisivat lisätä työnteon kannustimia ja myötävaikuttaa 

merkittävällä tavalla julkisen talouden rahoitusaseman tasapainottumiseen sekä edistää 

samalla talouskasvua ja reaalitulojen lähentymistä. Taulukon 4 mukainen arvioitu Puolan 

julkinen velka 2005 on 45,5 prosentia BKT:sta. Puola täyttää siis myös tämän kriteerin. 

 

 

Korkokriteeri 

 
Kuvio 9. Puolan pitkät korot ja Maastrichtin kriteerin mukainen taso (Borowski et al., 

2006) 
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Vaikka Puolan kansallinen keskuspankki ei ole vielä päättänyt korkokriteerin viitearvoa, se 

epävirallisesti seuraa vuosittaista liukuvaa keskiarvoa 10-vuoden ja 5-vuoden 

joukkovelkakirjalainojen tuotoista120. Kuviosta 9 näkee niiden kehityksen vuosina 2000-

2003. Ne laskivat molemmat jatkuvasti vuodesta 2000 lähtien ja Puola on täyttänyt 

Maastrichtin mukaisen korkojen kriteerin huhtikuusta 2003 asti.121 Taulukosta 4 näkee, että 

arvioitu pitkien korkojen taso Puolassa 2005 oli 5,085 %. 

 

Osa Puolan keskuspankin johdosta saattaa haluta laskea korkoja vielä lisää, kun kotimaan 

talouskaan ei synnytä hintapaineita. Keskuspankin johto ei välttämättä kuitenkaan kannata 

koronlaskuja, sillä inflaatio saattaa kiihtyä, maassa vallitsee poliittinen epävarmuus ja 

talouden näkymät ovat suotuisat. Lyhyellä aikavälillä koronlaskuja ajavat johtokunnan 

jäsenet saattavat kuitenkin saada läpi yhden tai kaksi leikkausta. 

 

Inflaatio 

Euroopan keskuspankin tekemässä lähentymisraportissa (2004) tutkittiin Puolan inflaatiota 

vuosina 2002-2004. Vuoden 2004 YKHI-inflaatiovauhti oli 2,5 % tutkimuksen ajankohtaan 

mennessä eli perustamissopimuksen mukaista viitearvoa hieman nopeampi. Inflaatiovauhti 

on vaihdellut melkoisesti, mikä on ollut seurausta elintarvikkeiden ja öljyn hinnan 

kehityksestä. Samassa tutkimuksessa EKP ennusti, että Puolan inflaatio on vuosina 2004-

2005 3-4%. Pitkän aikavälin näkökulmasta hintavakautta tukevien olosuhteiden 

ylläpitäminen riippuu Puolassa mm. tarkoituksenmukaisen rahapolitiikan harjoittamisesta, 

terveestä finanssipolitiikasta, kohtuullisista palkankorotuksista, talouden 

uudelleenjärjestelyjen jatkumisesta, hyödykemarkkinoiden kilpailun vahvistamisesta, työn 

tuottavuuden lisäämisestä ja työmarkkinoiden toimivuuden parantamisesta.122  

 

Ylla olevasta taulukosta 4 näemme, että vuoden 2005 arvioitu luku on 0,7 %. Inflaatio 

pysyi kurissa vuoden 2005 jälkipuoliskolla, kun talous ei käynyt täydellä kapasiteetillä ja 

                                                 
120 engl. yield 

121 Borowski et al. 2006, 109–110 

122 Euroopan Keskuspankki 2004, 44–46 
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Puolan zloty vahvistui suhteessa tärkeimpien kauppakumppanien valuuttoihin. 

Inflaatioprosentti oli vuoden aikana keskimäärin 2,3 %, vaikka se vuoden lopussa olikin 0,7 

%. Joka tapauksessa Puolan inflaatio on alempi kuin keskuspankin inflaatiotavoite. Vaarana 

on lähinnä inflaation kiihtyminen, kun palkat nousevat ja ruoan hinnan inflaatio kiihtyy 

maailmanlaajuisesti. Inflaation kiihtymisen riskit liittyvät julkisen talouden epätasapainoon, 

kotimaisen kysynnän vahvistumiseen ja palkkakehitykseen, jotka ovat seurausta 

elintarvikkeiden hintojen ja öljyn hinnan noususta sekä Euroopan unioniin liittymisestä 

johtuvien veronkorotusten mahdollisista kerrannaisvaikutuksista. Pitkän aikavälin 

näkökulmasta tärkeitä tekijöitä Puolan tapauksessa ovat tarkoituksenmukainen 

rahapolitiikka, terve finanssipolitiikka, kohtuullinen palkkojen kehitys, talouden 

uudelleenjärjestelyjen jatkuminen, hyödykemarkkinoiden kilpailun vahvistuminen, työn 

tuottavuuden lisääminen ja työmarkkinoiden toimivuuden parantaminen. 

 

 
Kuvio 10. Puolan inflaatio ja Maastrichtin kriteeri123  

 

Kuviossa 10 kuvataan graafisesti inflaation kehitystä yksityisen kuluttajan hintaindeksin 

avulla. Puolan inflaatio on vuoden 2000 alusta asti muuttunut paljon. Puolan inflaatio pääsi 

                                                 
123 Eurostat & Puolan keskuspankin inflaatioraportti (tammikuu 2006) 
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ensimmäisen kerran alle Maastrichtin sopimuksen mukaisen tavoiterajan vuoden 2002 

puolivälissä. Vuoden 2004 aikana inflaatio nousi taas. Elokuussa 2005 päästiin jo 1,3 %:iin. 

Tammikuussa 2006 inflaation odotukset putosivat jopa 0,9 %:iin, mikä on huomattavasti 

alle lähentymiskriteerin. Inflaatiotavoitteessa pysymisen kustannuksena voidaan nähdä se, 

että siitä voi aiheutua Puolalle lievää bruttokansantuotteen kasvun hidastumista. Monen eri 

pankin ennusteet Puolan inflaatiolle joulukuussa 2006 vaihtelevat 1,2 prosentista 2,5 

prosenttiin. Keskiarvo näille ennusteille on 1,7 %124. Vuoden 2007 keskimääräisen 

inflaation odotetaan olevan välillä 1,3-2,7 prosenttia. Keskiarvo tälle ennusteelle on 2,1 

prosenttia. 

 

6.2.3 Emuun liittymisen kustannukset ja hyödyt Puolalle 

 

Liittyessään euroalueeseen Puola menettää rahapoliittisen itsenäisyytensä, jota on voitu 

käyttää keinona vähentää tuotannon ja työttömyyden vaihteluja. Kysymys kuuluukin onko 

Euroopan Keskuspankin käyttämä rahapolitiikka Puolan talouden etujen mukaista. 

Analyysit kuitenkin osoittavat, että huolimatta Puolan heikkouksista työmarkkinoiden 

osalta, on olemassa vain pieni riski siitä, että EKP:n rahapolitiikka sotisi Puolan etuja 

vastaan euroalueeseen liittymisen jälkeen. Edellä mainittua on perusteltu sillä, että pääoman 

vapaan liikkumisen jälkeen kelluvilla valuuttakursseilla ei ole niin suurta 

vakauttamisroolia. Kelluvat valuuttakurssit saattavat nimittäin toimia myös shokkien 

lähteenä, jolloin kansallisesta rahapolitiikasta luopumisen kustannus onkin itseasiassa 

pienempi kuin perinteinen teoria olettaa. Puolan ja euroalueen taloudellisen integraation 

aste on korkea, joka näkyy suhteellisen konvergoivina talouden sykleinä. Epäsymmetristen 

shokkien mahdollisuus on tästä johtuen melko pieni. Rahaliitto lisää palkkojen joustavuutta 

ja kaupankäyntiä Puolan sekä euroalueen muiden maiden välillä. Kaupankäynnin 

lisääntyminen tapahtuu kaupan rakenteen kehittymisen kautta. Nämä tekijät tukevat Puolan 

ja euroalueen kaupan syklien konvergoitumisen jatkuvuutta. Täyttääkseen vakaus- ja 

                                                 
124 Reuters, Tutkimuksessa mukana olevat pankit ovat PZU Group, Bank Handlowy, Millenium, Nordea, 
BGZ Bank, BNP Paribas, Bos Bank, Dzbank CEE ja Raiffeisen 
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kasvusopimuksen ehdot, Puolan stukturaalisen valtion vajeen tulisi pienentyä. Yritettäessä 

vähentää valtion vajetta, rajoittuu julkisen rahoituksen rooli kaupan syklien tasoittajana.  

 

Seuraavat skenaariot Borowski et al. (2004) on rakentanut sen olettamuksen varaan, että 

Puolasta tulisi Emun täysjäsen vuotena 2007. Euron käyttöönotto toisi Puolalle monia 

hyötyjä. Suoranaisena hyötynä yrityksille ja kotitalouksille voidaan mainita 

valuuttakurssiriskin poistuminen ja transaktiokustannusten pieneneminen. 

Valuuttakurssiriskin poistumisesta todennäköisesti seuraa korkotason lasku, joka pienentää 

pääoman kustannuksia. Euron käyttöönotto kasvattaisi myös kaupankäyntiä Puolan ja 

muiden euroalueen maiden välillä sekä suorien investointien määrää. Hyödykkeiden 

kilpailun kasvusta seuraisi työvoiman ja pääoman tuottavuuden kehittyminen. 

Rahoitusmarkkinoiden syvempi integraatio edesauttaisi puolalaisten yritysten pääoman 

hankintaa. Puolan taloudellisen kasvun uskotaan euron käyttöönoton jälkeen kasvavan noin 

0,4 prosenttiyksikköä vuositasolla. 

 

Puolan potentiaalisten hyötyjen ja haittojen tasapaino, Emun täysjäsenyyden seurauksena, 

uskotaan olevan positiivinen. Joka tapauksessa vaihtoehtoisten talouden 

sopeutumismekanismien käyttö, kuten työvoiman joustavuus ja talouspolitiikka, lisääntyy. 

Toisaalta potentiaalinen hetkellinen talouskasvun hidastuminen, joka seuraa tiukan 

inflaatiotavoitteen kiinnipitämisestä, kompensoituu positiivisilla pitkän tähtäimen kasvun 

vaikutuksilla. Niin bruttokansan tuotteen kuin kulutuksenkin odotetaan kasvavan Puolassa 

merkittävästi, mistä seuraa lisääntyvä varallisuuden aste. Tämä on Puolassa luultavasti 

käytetyin argumentti rahaliiton puolesta. Jos Puolan täysjäsenyyssä Euroopan talous- ja 

rahaliitossa myöhästyy huomattavasti, riski Puolan kilpailukyvyn heikkenemisestä kasvaa. 

Makrotaloudellisen politiikan tulisi olla konvergenssitavoitteisiin sitoutunutta.125 Muut 

konvergenssikriteerit Puolahan täyttää jo, mutta se ei ole edelleenkään ERM 2:en piirissä. 

Poliittinen epävakaus on mahdollisesti suurin riski Puolan täysjäsenyyden hidastumiselle. 

 

                                                 
125 Borowski etc. 2004 
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7. Päätelmät 

 

Euroopan talous- ja rahaliitto on niin ajankohtainen ja jokaista eurooppalaista koskettava 

aihe, että siihen kohdistuvaa tutkimustyötä saadaan tuskin koskaan päätökseen. 

Mielenkiinto aiheeseen kasvaa entisestään, kun Emulla on edessään entistä haastavammat 

ajat. Talous- ja rahaliiton laajentumisella Keski- ja Itä-Eurooppaan uskotaan olevan monia 

hyötyjä, mutta sen mukana kasvavat myös riskit, ettei liitto toimisi. Näiden hyötyjen ja 

haittojen arviointi perustuu pääasiassa optimaalisen valuutta-alueen teoriaan. Tutkimustyö 

kehittyy koko ajan entistä käytännöllisempään suuntaan. 

 

Suurin osa Optimaalisen valuutta-alueen (OVA) teorian kirjallisuudesta keskittyy neljään 

suhteeseen, jotka tulivat esiin jo teorian luomisajoilla eli 1960-luvulla. Frankelin ja Rosen 

(1997) mukaan nämä kriteerit ovat kaupankäynnin laajuus, shokkien ja 

suhdannevaihteluiden samankaltaisuus, työvoiman liikkuvuuden aste ja fiskaalisten 

siirtojen järjestelmä. OVA-teoria korostaa siis epäsymmetristen reaalitaloudellisten 

häiriöiden aiheuttamia ongelmia maiden siirtyessä yhteiseen valuuttaan. Teoriassa 

rahaliiton hyödyt syntyvät eri valuuttojen käytöstä aiheutuvien transaktiokustannusten ja 

valuuttakurssiepävarmuuden poistumisesta. Haittana voidaan pitää sitä, että rahaliitossa 

yksittäinen maa ei voi enää vaimentaa suhdannevaihteluita tai epäsymmetrisiä häiriöitä 

kansallisella korko- ja valuuttakurssipolitiikalla.126 Käytännössä tutkimukset osoittavat, että 

maat, jotka käyvät paljon kauppaa keskenään, ovat lähempänä optimaalista valuutta-aluetta 

verrattuna maihin, joilla kaupankäyntiä on suhteellisen vähän. Transaktiokustannusten 

eliminoinnista saatava hyöty on merkittävä vain, jos maat ovat kauppakumppanit. Frankel 

ja Rose127 päätyivät siihen tulokseen, että kauppakumppaneiden suhdannevaihtelut128 

alkavat konvergoida. Tästä voisi päätellä, että mitä enemmän mailla on kauppaa keskenään, 

                                                 
126 Työministeriö 1996, 50 
127 Frankel & Rose 1997, 761–770; Frankel & Rose 1998, 1009–1023 
128 engl. business cycles  
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sitä samankaltaisemmiksi niiden suhdannevaihtelut tulevat. Näin ollen myös rahaliitto 

toimisi paremmin. 

 

Euroopan talous- ja rahaliittoa ei voida sanoa optimaaliseksi valuutta-alueeksi. Kouparitsas 

(1999) huomasi pysyvästi melko korkean työttömyyden olevan merkki huonosta 

sopeutumiskyvystä häiriöihin Euroopassa. Liikkuminen maasta toiseen työn takia on 

mahdollista lähinnä vain hyvin koulutetuille, kielitaitoisille erikoisalojen ihmisille129. 

Wyploszin (1997) mukaan Euroopan maat täyttävät kuitenkin avoimuuskriteerin. Niiden 

vienti muihin unionimaihin muodostaa suuren osuuden bruttokansantuotteesta. Wyplosz on 

huomannut tutkimuksissaan, että Euroopan maat ovat erittäin erikoistuneita, jolloin ne 

täyttäisivät myös Kenenin (1969) optimaalisen valuutta-alueen kriteerin. Yksi tärkeä 

rahaliittoon liittymisen kriteeri on suhdannevaihteluiden samankaltaisuus. Tämä kriteeri 

nousee yleensä esille euron käyttöönoton yhteydessä. Sen on huomattu pätevän usein myös 

maiden kohdalla, joilla on kiinteä kaupankäynti ja taloudellinen suhde Euroopan unionin 

kanssa.130 Joka tapauksessa kaikkien optimaalisen valuutta-alueen kriteerien täyttävää 

liittoa ei ole olemassakaan, joten tulee keskittyä siihen, mikä on rahaliiton hyötyjen suhde 

haittoihin.  

 

Bayoumi ja Eichengreen (1996) muodostivat Euroopan maiden tarkasteluun optimaalisen 

valuutta-alueen indeksin. Indeksin tarkoituksena oli kuvailla maan valmiutta liittyä Emuun. 

Tavoitteena oli osoittaa, mitkä Euroopan unionin maat pystyvät parhaiten tukemaan vakaita 

valuuttakursseja tulevaisuudessa. Bayoumi ja Eichengreen (1996) uskoivat 

tutkimuksessaan, että Itävalta, Belgia, Alankomaat ja Irlanti olisivat kaikista valmiimpia 

rahaliittoon. Heidän tutkimuksessaan huonoimmin pärjäsivät Iso-Britannia, Tanska, Suomi 

ja Ranska. Kuitenkin juuri näistä maista Suomi ja Ranska olivat mukana ensimmäisten 

joukossa rahaliitossa.  

 

                                                 
129 Hyvärinen & Okko 1997, 53–54 
130 Fidrmuc & Korhonen 2004, 7–10 
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Fidrmuc ja Korhonen (2004) tutkivat euroalueen ja uusien jäsenmaiden 

suhdannevaihteluiden korrelaatiota käsittelevää kirjallisuutta. Heidän tutkimuksensa sisälsi 

lähes 30 julkaisua ja 350 estimaattia suhdannevaihteluiden korrelaatiosta. Meta-analyysi 

osoitti, että usean Keski- ja Itä-Euroopan uuden jäsenmaan suhdannevaihtelu on ainakin 

yhtä korreloitunutta euroalueen yhteisen suhdanteen kanssa kuin euroalueen pienten 

jäsenmaiden. Unkarilla on suurin talouden syklien korrelaatio ja Puola sekä Slovenia ovat 

melkein samalla tasolla. Jopa Latvialla, joka yleisesti ottaen on pärjännyt huonosti 

tutkimuksien jäsenmaiden vertailuissa, on suurempi korrelaatio kuin kolmella euroalueen 

reunamaalla eli Kreikalla, Irlannilla ja Portugalilla. Vaikka Keski- ja Itä-Euroopan 

jäsenmaiden korrelaatiot ovat kaukana täydellisestä, voi maiden odottaa Fidrmucin ja 

Korhosen mukaan pärjäävän rahaliitossa kuitenkin melko hyvin. 

 

Ranska oli yksi niistä harvoista Emun perustajajäsenmaista, joka täytti Maastrichtin 

sopimuksen kriteerit ilman joustoa. Myös Suomi täytti neljä viidestä ehdosta. Ainoa 

poikkeus oli, ettei Suomi ollut ERM:n piirissä vaadittua kahta vuotta ennen liittymistään. 

Euroopan talous- ja rahaliiton mahdollisten uusien jäsenmaiden täytyy siis myös täyttää 

Maastrichtin sopimuksen kriteerit inflaatiosta, koroista, budjettivajeesta ja julkisesta 

velasta. Maiden täytyy myös olla valuuttamekanismin ERM 2:n piirissä kaksi vuotta ennen 

liittymistään. Kaikki uudet Euroopan unionin jäsenmaat ovat sitoutuneet rahaliittoon 

osallistumiseen. Heillä ei siis ole oikeutta jättäytyä ulkopuolelle, vaikka heillä on 

mahdollisuus kuitenkin päättää milloin liittyvät ERM:n piiriin. Marraskuun lopussa 2005 

Slovakia liittyi ERM 2:een seitsemäntenä uusista Euroopan Unionin jäsenmaista. Nyt 

ainoastaan suurimmat taloudet Tshekin Tasavalta, Puola ja Unkari ovat järjestelmän 

ulkopuolella. Nämä maat edelleen taistelevat täyttääkseen taloudelliset ja poliittiset 

kriteerit. Liettua ja Slovenia jättivät hakemukset emun täysjäsenyydestä vuoden 2007 

alusta. Viro ja Latvia pyrkivät jäseniksi vuonna 2008, mutta etenkin Latvialla uskotaan 

liittymisen viivästyvän muutamalla vuodella.131 

 

                                                 
131 Euroopan keskuspankki 
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Slovakia liityttyä ERM 2:en, jos se täyttää kaikki muutkin konvergenssikriteerit, voi se 

päästä Emun täysjäseneksi kahden vuoden päästä. Slovakian keskuspankin hallitus on yhtä 

mieltä siitä, että maan tavoitteena on Euroopan talous- ja rahaliiton jäsenyys 1. tammikuuta 

2009. Hallitus on vahvasti poliittisesti sitoutunut konvergenssisuunnitelmaan. Slovakia 

täyttää tällä hetkellä kolme Maastrichtin sopimuksen mukaisista viidestä ehdosta. Nämä 

ovat julkinen velka, pitkät korot ja se, että Slovakian Koruna on valuuttamekanismissa 

mukana. Slovakian keskuspankin rahapolitiikka on sen mukaista, että inflaatiokriteerin 

pitäisi täyttyä ajallaan.  Myös Slovakian hallituksen fiskaalipolitiikan pitäisi johtaa valtion 

budjettivajeen hienoiseen parantumiseen, jolloin myös 3 %:n kriteeri täyttyisi. Näiden 

Maastrichtin mukaisten kriteerien osalta Slovakian liittyminen talous- ja rahaliittoon 

näyttää erittäin todennäköiseltä.132  

 

Puolan talous on vahvistunut nopeasti viime vuosina ja siten luonut uskoa kohtuullisen 

nopeaan Euroopan talous- ja rahaliittoon liittymiseen. Puola täytti Emun inflaatiota, julkista 

velkaa, budjettitasapainoa ja korkotasoa koskevat korvengenssikriteeri arvioitujen lukujen 

mukaan jo vuonna 2005. Puola ei kuitenkaan vielä ole Euroopan valuuttamekanismin ERM 

2:n piirissä. Toisena hidastavana tekijänä voidaan nähdä Puolan poliittinen epävakaus, joka 

vaikeuttaa konvergenssitavotteisiin sitoutumista.133 Näitä kahta Keski- ja Itä-Euroopan 

unionimaata eli Puolaa ja Slovakiaa vertaillessa on vaikea sanoa kumpi loppujen lopuksi 

liittyy Emun täysjäseneksi nopeammin. Luultavimmin niistä kumpikaan ei kuitenkaan ole 

ensimmäisenä jäseneksi liittyvä Keski- ja Itä-Euroopan maa, vaan se on joku muu.  

 

 

 

 

 

 

                                                 
132 Slovakian keskuspankki & Euroopan keskuspankki 
133 Puolan keskuspankki & Euroopan keskuspankki 
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