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MTapio Korhonen
neuvonantaja
rahapolitiikka- ja 
tutkimusosasto

Euro on vakiinnuttanut asemansa 
dollarin jälkeen toiseksi tärkeim-
pänä valuuttana maailman 
valuuttamarkkinoilla. Eurolla 
on keskeinen asema yhä lähinnä 
vain euroalueen lähiympäristössä.

Maailmantalouden yhdentyessä kan-

sainvälisen hinnoittelun ja yhteisten 

maksuvälineiden tarve korostuu. Yhä 

useammat talousyksiköt irtautuvat 

pelkästä oman maan rahan käytöstä. 

Tämän myötä keskeisten valuuttojen, 

lähinnä Yhdysvaltain dollarin, euron 

ja Japanin jenin, asema vahvistuu 

kansainvälisessä vaihdannassa.

Selvästi tärkein kansainvälinen 

valuutta on Yhdysvaltain dollari. Se 

hallitsee mm. energian ja raaka-ainei-

den hinnoittelua ja on ensisijainen 

kansainvälisessä kaupassa, pääoman-

liikkeissä ja valuuttakaupassa. 

Euro on seitsemän olemassaolo-

vuotensa aikana vakiinnuttanut ase-

mansa toiseksi tärkeimpänä valuutta-

na. Sen vaikutusalue painottuu euro-

alueen lähiympäristöön. Dollarin ja 

euron suhteellinen asema eri markki-

noilla näyttää säilyneen ajan mittaan 

varsin vakaana.

Keskeisten talousalueiden 
ulkoinen asema

Maiden oma ulkomaankauppa ja 

kansainvälinen rahoitustoiminta 

muodostavat perustan suurten 

valuuttojen kansainväliselle käytölle. 

Sekä ulkomaankaupan että ulkomais-

ten saamisten ja velkojen arvon osalta 

euroalue (ilman alueen sisäisiä eriä) 

Euro kansainvälisenä valuuttana
 20.4. 2006

on hiukan suurempi kuin Yhdysvallat 

(kuviot 1 ja 2). Nimelliset suhdeluvut 

tosin vaihtelevat melkoisesti euron ja 

dollarin välisen valuuttakurssin 

mukana. Nykyisellä kurssilla (euro 

noin 1,25 dollaria) euroalue on viejä-

nä suurempi mutta tuojana pienempi 

kuin Yhdysvallat.

 Japani, Iso-Britannia ja Kiina 

ovat sekä ulkomaankaupassa että 

rahoitustoiminnassa selvästi pienempiä 

kuin euroalue ja Yhdysvallat. Kiinan 

ulkomaankauppa on jo ohittanut Japa-

nin ja Ison-Britannian ulkomaankau-

pan arvon, ja Kiinan vienti on lähesty-

nyt nopeasti Yhdysvaltain vientilukuja.

Vaikka euroalueen ulkomaiset 

rahoituserät ovat suuremmat kuin 

Yhdysvaltain, dollarin asemaa kan-

sainvälisenä velka- ja sijoitusvaluutta-

na vahvistaa se, että Yhdysvaltain 

sisäiset rahoitusmarkkinat ovat sel-

västi maailman tehokkaimmat ja lik-

videimmät. Euromaiden arvopaperi-

markkinat ovat yhä vahvasti kansalli-

set. Euroalueella on ulkomaisia 

velkoja hiukan enemmän kuin saami-

sia ja niin velat kuin saamisetkin ovat 

vähän vuositason BKT:tä suuremmat. 

Yhdysvaltain saamiset ovat BKT:tä 

pienemmät mutta velat suuremmat. 

Japani on suuri kansainvälinen sijoit-

taja, mutta ulkomaiset erät ovat silti 

BKT:hen suhteutettuina melko lähellä 

kansainvälisiä keskiarvoja. 

Lontoon asema monessa suhtees-

sa maailman tärkeimpänä finanssi-

keskuksena korostuu Ison-Britannian 

hyvin suurissa ulkomaisissa saamisissa 

ja veloissa. Molemmat ovat arvoltaan 
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sijoitukset Kiinaan, mutta niidenkin 

määrä on maailman rahoitusvirtoihin 

nähden vähäinen. Kiinalle vaihtotaseen 

ylijäämistä ja suorista sijoituksista ker-

tyneet valuutat ovat jääneet valtaosin 

keskuspankin valuuttavarantoon, joka 

on Japanin varannon ohella maailman 

suurin, yli 800 mrd. dollaria eli noin 

40 % maan BKT:stä. Kiinan ulkomai-

set rahoituserät ovat ulkomaanvaluu-

tan määräisiä, sillä Kiina kieltää yhä 

juanin kansainvälisen käytön.  

yli kolminkertaiset maan BKT:hen 

nähden. Pääosin erät eivät liitykään 

Ison-Britannian oman talouden rahoi-

tukseen vaan kuvastavat Lontoon 

kautta kulkevia kansainvälisiä rahoi-

tusvirtoja. Näistä vain pienessä osas-

sa valuuttana on punta.

Nouseva kauppamahti Kiina on 

suurta valuuttavarantoaan lukuun otta-

matta yhä hyvin pieni tekijä kansainvä-

lisillä rahoitusmarkkinoilla. Kiina sallii 

pääomanliikkeistä laajasti vain suorat 

Kiinan virtatiedot, yhteensä 
vuosina 1990–2004.
Lähde: IMF.

Kuvio 1. 

Ulkomaiset saamiset ja velat
Mrd. Yhdysvaltain dollaria
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Lähde: IMF.

Kuvio 2. 

Ulkomaankauppa (vienti + tuonti)
Mrd. Yhdysvaltain dollaria
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Valuuttaehto on 
monitahoinen ilmiö 
Ulkomaankaupan erät ja rahoitus-

instrumentit on määritelty joko oman 

maan rahana tai vieraina valuuttoina. 

Ulkomaiset pääomanliikkeet tilastoi-

daan kattavasti kaikissa maissa mutta 

valuuttaehtoa ei laajasti juuri mis-

sään, sillä se on ilmiönä varsin han-

kala. Kaupassa valuuttaehto voi kos-

kea hyödykkeen hinnoittelu-, lasku-

tus- tai maksuvaluuttaa. Valuutta -

ehtoon voi liittyä mahdollisuus 

käyttää vaihtoehtoisia valuuttoja. 

Lisäksi valuutta-asemaa voidaan 

muuttaa; se voidaan esimerkiksi suo-

jata oman valuutan määräiseksi joh-

dannaismarkkinoilla.

Ulkomaankauppaa ja pääoman-

liikkeitä sekä valuuttamarkkinoiden 

toimintoja tulee joka tapauksessa 

tilastoiduksi valuuttaehdon mukaan 

eri tarkoituksia varten. Tämän aineis-

ton pohjalta on mahdollista luoda 

karkea yleiskuva eri valuuttojen käy-

tön laajuudesta. Oman valuutan käy-

töllä on ulkomaisissa erissä varsin 

erilainen asema eri maissa. 

Yhdysvallat käy ulkomaankaup-

pansa lähes kokonaan dollareilla, ja 

myös maan pääomanliikkeissä dollari 

hallitsee ylivoimaisena. Lähinnä ame-

rikkalaisten tekemät oman pääoman 

ehtoiset ulkomaiset sijoitukset ovat 

muina valuuttoina. Näitä on noin 

kolmannes Yhdysvaltain kaikista 

ulkomaisista saamisista.

Euron ja jenin ohella muista 

valuutoista käytetään merkittävästi 

kansainvälisillä markkinoilla lähinnä 

Englannin puntaa ja Sveitsin frangia 

sekä joitakin Aasian valuuttoja. Jenin 

käyttö ei näytä kovin laajalta edes 

Aasiassa, jossa dollarilla on vahva 

asema. 

Euron kansainvälisen käytön 
pääpiirteitä

Euroopan keskuspankki julkaisee 

vuosittain euron käytöstä yksityis-

kohtaisen katsauksen.1 Siinä tarkas-

tellaan euron asemaa kansainvälisessä 

kaupassa, kansainvälisillä luotto- ja 

talletusmarkkinoilla, valuuttamarkki-

noilla ja ulkomaiden sisäisillä mark-

kinoilla.

Euroalueen ulkomaankaupasta 

(ulkopuolisten maiden kanssa) joista-

kin maista saatavissa olevat tiedot 

viittaavat siihen, että euron osuus 

kaupan laskutus- tai maksuvaluutta-

na on jonkin verran yli puolet. 

Uusimmassa EKP:n katsauksessa on 

erityinen selostus kaupan laskutusva-

luutan valintaan vaikuttavista teki-

jöistä. Vanhat näkemykset, kuten 

esimerkiksi se, että viejät laskuttaisi-

vat voittopuolisesti omassa valuutas-

saan, ovat käyneet valuuttamarkki-

noiden kehittyessä epävarmoiksi. 

Kuitenkin euroa käytetään yhä euro-

alueen viennissä enemmän kuin tuon-

nissa. Eri maissa euron käytössä on 

selvä merkitys sillä, kuinka todennäköi-

sesti maa on liittymässä euroalueeseen. 

Euro näyttää vakiinnuttaneen 

varsin kiinteän osuuden kaupan lisäksi 

useilla keskeisillä käyttöalueilla. Joilta-

1  Uusin katsaus ”Review of the international role 
of the euro” on julkaistu joulukuussa 2005. 

Valuuttaehtoa ei 

tilastoida laajasti 

juuri missään, sillä 

se on ilmiönä 

varsin hankala.
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kin osin euron merkitys on jonkin 

verran kasvanut, osittain jopa hallitse-

vaksi, kuten viime vuosina kansainvä-

lisissä arvopaperiemissioissa (kuvio 3). 

Euron osuuden kasvu on kuitenkin 

seurannut lähinnä euroalueen rahoi-

tuslaitosten voimakkaasta emissioak-

tiivisuudesta. Euron käyttö on lisään-

tynyt myös mm. öljyntuottajamaiden 

tekemissä talletuksissa. Kiinnostava 

erityispiirre on se, että eurosetelistö on 

kasvanut viime vuosina selvästi dolla-

risetelistöä nopeammin.Tämä johtu-

nee osin myös eurosetelien käytön 

lisääntymisestä ulkomailla. 

Kansainvälisen järjestelypankin 

(BIS) kolmen vuoden välein tekemän 

maailman valuuttakauppaa koskevan 

kyselyn mukaan euron asema säilyi 

vakaana vuodesta 2001 vuoteen 2004 

(kuvio 4). Käytön supistuminen vuo-

den 1998 jälkeen johtui pääosin euro-

alueen sisäisen valuuttakaupan lop-

pumisesta euron syntyessä. Dollari on 

1.  Euro
2.  Yhdysvaltain dollari
3.  Japanin jeni
4.  Muut valuutat
Lähde: BIS.

Kuvio 3. 

Kansainväliset velka-arvopapereiden liikkeeseenlaskut (netto)
valuutan mukaan
Mrd. Yhdysvaltain dollaria
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Lähde: BIS.

Kuvio 4. 

Maailman valuuttamarkkinoiden vaihdon valuuttajakauma 
(kunkin vuoden huhtikuussa)
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toisena osapuolena mukana lähes 

joka toisessa maailman valuuttakau-

passa, kun taas euro pääsee mukaan 

vajaaseen puoleen tästä. Käytettävissä 

olevien osittaisten tietojen mukaan 

euron osuus on säilynyt vakaana 

myös BISin kyselyn jälkeen. 

Tärkeä indikaattori eri valuutto-

jen käytöstä on valuuttojen asema 

keskuspankkien varanto- ja interven-

tiovaluuttana. Kansainvälisen valuut-

tarahaston (IMF) keräämien, jossakin 

määrin vajavaisten tietojen mukaan 

euron osuus varantovaluutoista on 

pysynyt viime vuosina noin 25 pro-

sentissa (kuvio 5). Dollari ja euro 

hallitsevat keskuspankkien reservejä, 

mutta dollarin osuus on kuitenkin 

lähes kolminkertainen euroon 

 nähden.  

Euro ei ole, päinvastoin kuin 

dollari, laajasti koko maailmassa käy-

tetty valuutta. Euron ulkomainen 

käyttö painottuu euroalueen itäpuoli-

siin Euroopan maihin. Nämä maat 

ovat myös kytkeneet lisääntyvästi 

oman valuuttansa kurssin euroon, ja 

monet maista valmistelevat liittymis-

tään euroalueeseen, jolloin euron 

käytön lisääntyminen on luonnollista. 

Kuitenkin myös mm. Venäjän eri 

sijoituksissa euron osuus on kasva-

nut. 

Euro vakiinnuttanut asemansa

Keskeisten valuuttojen suhteellinen 

asema vaihtelee vuosittain eri käyttö-

erissä, mutta yleispiirteenä näyttää 

olevan pitkän aikavälin vakaus. 

Euron osuuden säilyminen suhteelli-

sen kiinteänä kansainvälisessä rahoi-

tuksessa osoittaa tiettyä vahvuutta 

siihen nähden, että euroalueen osuus 

maailmantaloudesta on hiljalleen 

supistunut ja dollaripainotteisten 

 alueiden osuus on kasvanut. Myös 

jenin kansainvälinen käyttö on kärsi-

nyt Japanin talouden pitkäaikaisesta 

heikkoudesta.

Euron kansainvälisellä käytöllä 

on hyödykkeiden ja rahoituksen hin-

noitteluun liittyviä etuja euromaiden 

kannalta. Toisaalta oman valuutan 

ulkomainen käyttö ei ole aivan ongel-

1.  Yhdysvaltain dollari
2.  Japanin jeni
3.  Euro*
4.  Englannin punta ja 
  Sveitsin frangi
5.  Erittelemättömät valuutat

* Ennen vuotta 1999 euromaiden 
valuuttojen yhteenlaskettu osuus.
Osuudet laskettu SDR-arvoista 
vuoden lopussa (sisältävät valuutta- 
kurssien muutoksen vaikutuksen).
Lähde: IMF.

Kuvio 5. 

Keskuspankkien valuuttavarantojen valuuttajakauma
prosenttiosuus
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matonta, sillä se saattaa mm. lisätä 

kansainvälisten häiriöiden vaikutusta 

euroalueen rahatalouteen. Tässä 

tilanteessa Euroopan keskuspankki 

on omaksunut neutraalin asenteen 

euron kansainvälisen käytön laajene-

miseen. 

 Merkittävä muutos valuuttojen 

vakiintuneisiin suhteisiin on odotetta-

vissa Kiinan juanin noususta suurten 

valuuttojen joukkoon. Kiinan toteut-

taman säännöstelyn vuoksi juanin 

kansainvälinen merkitys on kuitenkin 

yhä vähäinen. Kiinalla on edessään 

laaja valuutta- ja rahoitusmarkkinoi-

den vapauttamis- ja kehittämisvaihe, 

ennen kuin juan voi todella haastaa 

perinteisten kolmen suuren valuutan 

asemat.

Asiasanat: euro, ulkomaankauppa, 

valuutat, valuuttakauppa, valuutta-

varanto
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