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Tiivistelmä-Referat-Abstract
Tämä väitöskirja sisältää empiirisiä tutkimuksia valuuttakriisien syistä ja mekaniikasta. Lisäksi tarkastellaan valuuttakurssijärjestelmien
muutoksiin kohdistuvien odotusten mittaamista. Tutkimukset esitetään kolmena itsenäisenä osana luvuissa 2, 3 ja 4. Luku 1 on lyhyt
kirjallisuuskatsaus.
Luvun 2 tutkimus käsittelee valuuttakriisejä Suomessa. Tutkimuksessa sovelletaan empiirisesti spekulatiivisten hyökkäysten mallia. Empiiriseen
menetelmään esitetään tässä tutkimuksessa sellaiset muunnokset, että kotimaisen hintatason ja rahan kysynnän dynaaminen määräytyminen on
mallinnettu empiirisesti uskottavasti ja että valuuttamarkkinainterventiot ovat osin steriloituja. Luvussa 2 siten hylätään aiemmissa
samankaltaisissa tutkimuksissa tehdyt oletukset interventioiden steriloimattomuudesta ja ostovoimapariteetin pätemisestä jokaisella ajanhetkellä.
Tämän menetelmän lisäksi valuuttakriisejä tutkitaan estimoimalla probit-malleja. Kumpikin empiirinen menetelmä tuottaa sellaisen tuloksen, että
Suomen valuuttakriisit liittyivät osin kokonaistuotannon kasvun hidastumiseen ja työttömyysasteen nousuun. Valuuttakriisin todennäköisyyteen
vaikuttavat myös keskuspankin kotimaisen luotonannon kasvu, reaalinen efektiivinen valuuttakurssi sekä kriisien tartuntavaikutukset muista
Pohjoismaista.
Tutkimukset, joissa valuuttakurssijärjestelmien muutoksiin kohdistuvia odotuksia mitataan rahoitusmarkkinahintojen avulla, ovat vaikuttaneet
merkittävästi tieteelliseen keskusteluun valuuttakriiseistä. Luvussa 3 esitetään teoreettinen valuuttakriisimalli, jossa steriloiduilla
valuuttamarkkinainterventioilla on portfoliotasapainovaikutuksia ja jossa politiikantekijä pyrkii vakauttamaan kotimaisen korkotason ja
puolustamaan kiinnitettyä valuuttakurssia. Malli näyttää, miksi valuuttakurssin muutosodotukset eivät välttämättä täysin näy korkoeroissa. Se
antaa aiheen suhtautua varovaisesti kattamattoman korkopariteetin olettamiseen valuuttakriisejä käsittelevissä empiirisissä tutkimuksissa. Lisäksi
luvussa 3 esitetään uusia empiirisiä tutkimustuloksia koskien valuuttamarkkinainterventioiden portfoliotasapainovaikutuksia. Nämä vaikutukset
näyttävät olleen melko suuria Suomen 1990-luvulla tapahtuneissa valuuttakriisissä, joissa kiinteää valuuttakurssia puolustettiin suurilla
steriloiduilla valuuttamarkkinainterventioilla.
Luvun 4 empiirinen tutkimus käsittelee useita eurooppalaisia kiinnitettyjä valuuttakursseja 1980-luvulla ja 1990-luvun alussa. Valuuttoihin
kohdistuneita devalvaatio- ja revalvaatio-odotuksia selitetään regime switching -malleilla. Niitä verrataan vastaaviin lineaarisiin malleihin
kerroinestimaattien mielekkyyden tarkastelun ja spesifikaatiotestien avulla. Regime switching ?mallit sopivat hyvin erityisesti Belgian, Ranskan
ja Tanskan valuuttoja koskeville odotuksille. Tutkimuksen tulokset ovat siten sopusoinnussa sen kanssa, että näihin kolmeen
valuuttakurssijärjestelmään kohdistuneet muutosodotukset olivat osittain itsensä toteuttavia. Kyseiset kiinnitetyt valuuttakurssit eivät vaikuta
olleen ristiriidassa taloudellisten perustekijöiden kanssa, mutta niihin silti kohdistui ajoittain devalvaatiopaineita.
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