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Asjaolud valuutapiirkonnaga ühinemise vastu 

Kuigi üldiselt võib öelda, et valuutakursside fikseerimisest ja ühtse valuuta omamisest saavad 

riigid majanduslikku kasu, võib erinevatel riikidel  olla rida põhjuseid, miks siiski ei  soovita 

fikseerida oma valuutakursse. Alljärgnevalt on toodud loetelu asjaoludest1, mille puhul riik 

võiks olla vastu  valuutakursi  fikseerimisele optimaalse valuutapiirkonna kursi suhtes või 

ühinemisele rahaliiduga. 

1) Riik soovib säilitada erinevat inflatsioonimäära rahaliidu inflatsioonimäärast; 

2) Riik soovib kasutada vahetuskurssi tööpoliitika instrumendina vajadusel palkade 

alandamiseks või tõstmiseks; 

3) Riik soovib kasutada vahetuskurssi tööjõu endale meelitamiseks naaberriikidest; 

4) Riik soovib kasutada laiendavat rahapoliitikat valitsuse kulude rahastamiseks ning 

rahaliit tavaliselt takistab seda; 

5) Juhul kui riik on suur, ei soovi see ebasõbralikul naabril lasta kasutada majanduse 

suurusega lisanduvat eelist, mida annab valuutapiirkond; 

6) Riik ei soovi ohverdada oma raha kui rahvusvaheliselt tunnustatud maksevahendit – see 

ilmneb tavaliselt suurte riikide puhul; 

7) Riik soovib kasutada oma raha kui ressursi allikat varjatud ja eelarvevälisteks 

tehinguteks korrumpeerunud isikute poolt diktaatorlike või naiivsete demokraatlike 

valitsuste puhul; 

8) Põhiseaduslik vastuolu, kus fikseeritud vahetuskursi puhul võib tekkida konflikt riigi 

keskpanga mandaadiga säilitada hinnastabiilsus;  

9) Riigi rahapoliitika integreerimine teiste riikidega võib vähendada riigi suveräänsust; 

10) Riik soovib optimeerida  valuuta nominaalväärtust sobivaks sissetulekute tasemega 

riigis; 

11) Riik soovib säilitada oma monetaarset iseseisvust selleks et kasutada laiendavat 

rahapoliitikat juhuks kui riik astub sõjaolukorda; 

12) Riik võib soovida kaitsta on statistilise informatsiooni salastatust; 

13) Riigis puudub kodumaine poliitiline ja majanduslik juhtkond, kes on võimeline säilitama 

fikseeritud vahetuskursi süsteemi tasakaalu; 

14) Riigi poliitilised ametivõimud  ei suuda tagada eelarve tasakaalu; 

                                                
1
 Mundell, R, (1997)  Optimum Currency Areas http://www.columbia.edu/~ram15/eOCATAviv4.html 
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15) Riigi partnerid valuutapiirkonnas on poliitiliselt ebastabiilsed; 

16) Riigi partnerriigid on vaesemad ja eeldavad abi saamist jõukamalt riigilt;  

17) Riik ei soovi aktsepteerida valuutapiirkonna kokkulepet, nagu näiteks ühtsed standardid, 

tööjõu või maksuseadused. 

Kokkuvõte 

Ühtse valuuta omamisest saavad valuutapiirkonnas osalevad riigid majanduslikku kasu, mis 

väljendub mikroökonoomilistes ja makromajanduslikes efektides riigi majandusele. 

Optimaalse valuutapiirkonna edukaks toimimiseks  eeldatakse teatud kriteeriumite 

olemasolu, millele piirkonna riigid peaksid vastama. 

Võib esineda rida asjaolusid, mis erinevate riikide seisukohalt kaaluvad üles saadava 

majandusliku kasu ja mille tõttu riigid siiski on vastu optimaalse valuutapiirkonnaga 

ühinemisele. 


