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irja-arvoste luja

Cecchinin raportti

a la EllA

taloudellisen analyysin luomiin kvalitatiivi~iin
toteamuksiin. Kaikkia ekonomisteja ja päätöks~nt~kijöitä tämä tuskin ,kui~enkaan' ,tyy7
dyttää. ,J0 pe~kästään uteliaisuus. panee aprik.oimaan myös eri tekijöiden kvantitatiivisia
mittasuhteita. Se että kysymys on komplisoidusta probleemasta ei ole aito syy pyrkiä, kartETLAn tutkijat vertailevat EY-jäsenyyden ja tamaan kvantifiointia, jonka avulla pyritään eri
ETA-sopimuksen taloudellisia eroja. Taloudel- ilmiöiden ,keskinäisten .suuruusluokkien, •arviliset vaikutuserot pyritään myös kvanti- ointiin. Kysymys on vähän sam.astakuin riskipitoisen yritysinvestoinnin ,vaikutusten ~aly 7"
fioimaan. '
Monien mielestä EY-jäsenyyttä' 'tulisi ensi soinnista: riskien suuruus ei tee investointikalsijassa pitää poliittisena valintana. Näiden kyylejä ja laskentatoimen käyttöä päätöksessä
" ,, .
näkemysten mukaan taloudella ei ole integraa- hyödyttömäksi.
ETLAn selvityksessä käydään' läpi kaikki
tion tässä vaiheessa enää ratkaisevaa merkitystä. Nyt kysytään haluammeko kuulua länsi- keskeiset EY-jäsenyyden ja ETA-sopimuksen
Eurooppaan 'vai emme ja haluammeko päästä taloudelliset erot aluepolitiikkaa lukupnottanauttimaan mm. Euroopan kansalaisuuden matta. Siinä on arvoitu myös tulli1iittoon 'osaltuomista eduista vai ei. Tähän näkemykseen listumisesta aiheutuvat kokonaistaloudelliset
voi sikäli yhtyä, että EY:n ja myöhemmin vaikutukset, jotka puuttuivat VATTin selvimahdollisesti Euroopan unionin jäsenyys ovat tyksestä (Suomi Euroopan yhteisön jäseneksi,
Suomen aikaisempiin integraatioratkaisuihin 1992) sen vuoksi, etteivät tullitasojen muutokverrattuna huomattavasti selvemmin myös siakoskeneet perusselvitykset olleet tuolloin
vielä käytettävissä.
poliittisia valintoja.
Pyrkiessään kvantifioimaan EY-jäsenyyden
Taloutta ei voi kuitenkaan kokonaan unohtaa, siksi merkittäviä eroja EY:n tai Euroopan ja ETA-sopimuksen välisiä taloudellisia vaiku-'
unionin jäsenyydellä ja ETA-sopimuksella on tuseroja ETLAn tutkijat ovat valinneet menetkeskenään. Sekä poliitikkoja että ekonomisteja telyn, jossa kullakin osa-alueella olevat erot
luonnollisesti kiinnostavat myös valinnan ta- pyritään mittaamaan erikseen ja sitten laskemaan osavaikutukset yhteen. Metodologiselta
lou delliset implikaatiot.
Jotkut ekonomisteista puoltavat taloudellista kannalta tämä muistuttaa EY:n komission
vaikutusanalyysiä, mutta eivät pidä kvantitatii- tekemää analyysiä sisämarkkinavaikutuksista
visten arvioiden esittämistä viisaana (Reinikai- eli ns. Cecchinin raporttia. Sehän perustui 16
nen, 1992). Tällöin tyydyttäisiin kansan- erilliseen osatutkimukseen, joiden tulokset
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lopulta yhdistettiin kokonaisvaikutuksen selville saamiseksi. Cecchinln raportissa integraation hyöty pyrittiin arvioimaan kysymällä
millaisia kustannuksia aiheutuu siitä, ettei
EY:n sisämarkkinaa toteuteta.
VATTin selvityksessä analysoitiin myös
erikseen. partiaalivaikutuksia mm~ maatalouden
ja . verotuksen osalta. Lisäksi kokonaisuutta
arvioitiin KESSU IV:n mallisimuloinneilla.
Myös EY:n· komissio täydensi Cecchinin
raportin sektoritutkimuksia kokonaistaloudellisella mallilla tehdyillä laskelmilla. Heidän
m:attilaskeIIha.tisa:·täyäensiVäf···em~ ·16 sektoritutkimusta. .Kokonaistaloudellisella . • m~lilla
simuloitiin pääasiassa/kahta äärivaihtoelitoa,
joista toinen perustui siihen, etteivät jäserunaat
koordinoi' talouspolitiikkaansa. Toinen äärivaihtoehto taas perustui siihen,' että'·' myös
måktotalouspolitiikka6letettiin jäsenmaiden
kes~en lcoordinoiduksi.Koordinoitu talouspolitiiKka ·ttäyttiselvästi- vahvistavan" sisämarkkinavaikUttiksiå.- Sektoritutkimuksiin perustuva
an.å1YYsiJä·lllåkrolaskelmat vastasivat suuruus;;.
lliokiltaart 'toisiaan.' Lisää tuoretta mallianalyy;;.
siaEMUsta löytyy Barrelin ja Whitleyn
(1992) kirjasta.
On .: jossain '.tnäät:inmakuasia- millaisella
menettelylHi kvantitatiiviset vaikutukset lopul~
ta yritetääilkaivaa' esille. Ideaalitilanteessa
tietenkin pyritään rakentamaan sellainen kokonaismalli,'joka mahdollisimman hyvin jäljittää
ajateltuja efektejä. Tällaisinapidetäänyleise.;.
sen tasapalllonmalleja," joissa hyödynnetään
neoklassista ·teoriakehikkoa joko täydellisen tai
epätäydellisen kilpailun oletuksin. Suome'ssa ei
kuitenkaan ole nimenomaan integraatiota
silmällä pitäen rakennettuja kokonaismalleja
käytettäviissä, ja siksi onkin toistaiseksi tyy;;.
dytty olemassaolevien mallien räätälöinteihin
integraatiotiannetta silmälläpitäen.
Viime kädessä - metodologisesta ratkaisusta
riippumatta -' halutaan kuitenkin saada esille se
pitkän ajan tasäpainotila, johon talouden olete.;.
taan sopeutuvan sen jälkeen, kun se on altistu:..
nut integraation aiheuttamille sysäyksille tai
häiriöille. Tätä tasapainotilaa haarukoidaan
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ETLAn selvityksessä, samaa jahdattiinmyös
VATTin selvityksessä. Molemmissa on myös
yhteistä, että varsinaista. sopeutumisuraa
lähtötasapainosta lopputasapainoon ei analysoidao Luonnollisesti käytännön politiikan kan~
nalta nämä sopeutumisurat ovat myös mielenkiintoisia. Integraationeuvotteluissa nämä asiat
on': nttkaistu siirtymäaikojahyväksi käyttaen:
mikälijo111pi lauripi osapuoli katsoosopeutu;;.
misen lyhyellä aikavälillä liian hankalaksi,
pyritään hakemaan siirtymäaikoja. Näin esi~
merkiksi Ranska halusi siirtymäajan maataloustuötteilleensuoja~äkseen -niitä. Espanjasta
tulevruta., kilpailulta . Espanjan .liittyessäE'Y:n
jäseneksi. Myös' EY haki vuoteen 1984 ulottuneeIi . siirtymäajan Suomen. puunjalostusteollisuutta vastaan, kun Suomi solmi vuonna 1973
vapaakauppasopimuksen EY:n kanssa.
Hyvä kysymys on, lIliten luotcttaviinestimaatteihin on ylipäätänsä mahdollista päästä
arvioitaessa· niin monimutkaista. prosessia kuin
mitä integraatio epäilemättä on. Laskelmienjälkikäteinen verifiointi on myös -lähes mahdotonta, koska aina tulee sellaisia uusia eksogeenisiatekijöitäkuvaan mukaan, joita ei laskelmia tehtäessä ole .voitu ennakoida. Eräs tällainen häiriö; joka nyt kohdistuu Eurooppaan on
Saksojen yhdistymisen vaikutus. 'Sen efektit
voivat hyvinkin dominoida lyhyellä. ailcavälillä
sisämarkkinoiden tuomia efektejä. Niinpä Eurooppaelääparhaillaan taantumaavaikka sisämarkkinoiden taloudellisia vaikutuksia koskeneet analyysit ennustivat talouskasvun piristymistä. Saksojen yhdistymisen aiheuttama shokki ei kuitenkaan ollut - eikä voinut ollakaan mukana silloin kun Cecchinin raporttia laadittiin. Nykytaantuma ei siten vielä todista sitä,
että Cecchinin.laskelmat olisivat olleet pahasti
metsässä· !
Makrotalouspolitiikankoordinoinnin merkitys näkyy myös hyvin ajankohtaisessa euroop~
palaisessa taloudellisessa tilanteessa. Saksan
inflaatiopaine - jonka taustalla on Saksan
yhdistymisen· aiheuttamat ongelmat- on pitänyt korot korkealla. Tästä ovat kärsineet kurinalaista talouspolitiikkaa harjoittaneet maat,
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Ranska etunenässä. Näissä' maissa reaalikötot
ovat olleet korkeita ja työttömyys on kasvanut.
Koordinoimaton' "makropolitiikka 11litätöi'vuoden alussavoimaantulleensisämarkkinaohjel~
man vaikutuksia. Saksan parempibudjettitasapaino olisi johtanut alhaisempaan korkotasoon,
joka olisi paremmin sopusoinnussa nykytilan,,;
teen vaatimusten-kanssa.
ETLAn selvitys on hyödyllinen vaikka unohdettaisiinkin ,sen kvantitatiiviset _: estill1aatit.
Selvitys 'nimittäin', osoittaa selkeästi ne kysymykset, joihin tulee kiinnittäähuomiotaanaIysoitaessaEY-jäsenyyden ja ETA-sopimuksen
välisiä eroja. 'Muutoksia tapahtuu . päätöksen;;.
teossa,kauppapolitiikassa, maataloudessa,
teollisuudessa (hintojen sopeutus), investoinn.eissa, verotuksessa ja' julkisella- ,sektorilla~
Esille tuodaan myös työmarkkinavaikutukset.
Ainoaksi merkittäväksi puutteeksi jää se, ettei
aluedimensio ole, tarkastelussa -mukana.·, Tästä
ei tosin voi pahemmin moittia, sillä a1uevaiku~
tukset jäävät hyvinpaljoIti riippumaan neuvottelujen lopputuloksesta ja sitä on tässävaihees~
sa vaikea lähteä arvailemaan. Lisäksi,aluevaikutukset ovat suurimmaksi 'osaksi: maan sisäisiä jakautumavaikutuksia, 'niiden'kokonaistaloudellinen merkitys ei välttämättä ole ratkaisevan suuri.
Eräs' tutKimuksen 'ansiöikkaimmistaosistaon
EY:n institutioiden ja· Päätöksenteon analysointi. Mika Widgren onkin tehnytomintakeis.,;
ta ,selvitystyötä tästä aihee'sta jo "pitemmän
ajan~ Analyysien pääpaino on ', siinä, miten
pohjoismaat· ,yhdessä, "voisivat 'blokata'päätöksiä. IVaikkatällaineIi, kysymyksen.asettelu
on;, tutkimuksen· :kannalta ',mielenkiintoinen, se
tilo yleisessä keskustelussa runsaaSti esiintyessään päätöksenteon tarkasteluun" helposti
negatiivisen virityksen..Oletettavastihan' 'jäseneksipyritääilensisijassa siksi, että saataisiin
aikaan omasta mielestä myönteistä kehitystä
yhteisön piirissä eikä siksi, että·voitaisiin
jairuttaa kaikkea kehitystä. Toinennuoinautus
liittyy siihen, etteivät pohjoismaat '~älttämättä
tule : muodostamaan samanlaisia" ka11toja ,:asi()i"hin vaikka kaikki oliSivatkin jäseniä. Pi~

kellllllinlcin cWY'~~J~\;Lkäyiäiitö; ; osoittaa, ' ,ettei
alueelllsia:'öJ!0.ejcijuufi'syfuty~; ,luktllIDottal1iattä!-.väh:e~<'kehittYlleiden, alueiden ,yhteistä';ha1uå'saaaå,'}El?:itlcebitysrahoja' itsel1een~
i()ld;~ietYt 'k'an:salHsetIrulttutiiipetinteet voivat
väikUttää~;simeti}'että;PQlljoIsmäissa' j.aesimerkiksi';Saks;assa:;:j!~f;~lSoSsä~Btitånhiassa " asioista
åjatelläarl.<:f'smnankaltmsestL.'·Etelä':Euroöpassa
ollaankin '" jo varpailleen pelosta,että-EY:n
paihöpisteLsii~:;;rliikaäpöllJpiseel1?Suo-nien,
Ruotsin"jä/Notjan: ;tttnessarilUI{aany~": 'leisöön.

.Sinänsä. .on.~syYtä;;parin'a>rlietkille, päätöksenteörtiepäsynimetriswst·,:PääiÖ~$iå';()l1 . ,suhteelli-

sert".'helppo'·', "estaa;"mäarävälieIrimistöllä; pää.,;
tösten, 'hyvaIcsylfiiselIe, JärjestelIDä 'on "vastana-:koiseltlpi:, Tämä ;!llidastaa,}'ihtegFaatiota~ ,·Jos
lisäksi" tulevaisuudessa:. stibsf1diariteettiperiaate
saa entistä .stiureti1Il1an. 'jalansijan 'integtaatio
hidastUu' entisestään ja 'voi. ,olla,' ,että 'monet
ajateUuthyödyt" jäävat tätriän, takia toteutumatta. ··Euroopassaon vaikeaa: cirröittautUa ;kansal.:.
lisvaltioiden historiallisesta painolastista ..
Huomionarvoista on se, että EY :n -budjettiin
suoritettavista 'nettomaksuista ,esiintyy edelleen
varsin ·,:eriläisia versioita.')', Tötta'on.kin, että
budjettilukujen suuruus jää riippumaan:·neuvot~
telutul()ksesta~ Se' riippuu -myös, 'mahdollisista
siirtynläajoista ja 'mahdoUisesta~EY:n-budjet~
tiuudistuksesta. Se riippuu ,edelleen ,siita,
miten aktiiviseSti suomalaisethåkevat, ",railo..
jaan takaisifi" mm. Euroopan investoindpan~
kili, rakennerahastojen,jatutkiniuS'-' ja:kehittåmisvarojen .hyödyntämisen:, kautta~BudJetin
"nettomaksu " ei olekaan, mikääneksdgeemn~ll
. suure, vaan siihen on mahdollista :våikuttaa
omin ka1lsallisin -toimenpitein. "Ekönörtnstien
on" myös syytäk:orostaa,'että liika tuijotta:minennettomaksuihin .. antaa · integraation taIou,:dellisisiavaikutuksista' harhaisen 'kuvan~
Ranata10udellisen ':integraation analyysi on
osin ilmassa'" niin kauan kuin ,··Maastrichtin
sopimus on avoirtrta~ ..Mitä seuraa, jössitä 'ei
hyväksytä ? Ongelma kulminoituu' kysymykseen, muodöstavatko Saksa.,-Ranska ja-muutama 'muu" maa ,tynkä..;EMUn. Mutta vaikka
Maastricht, ,hyväksyttäisiinkin, EMUn toteut..;
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uminen ,·tämän'vuosikymmenen lopussa jää johnr~n:;S;lJ,Ufetnm.an kansainvälisyyskokemuk--:
riippuvaiseksi siitä, miten jäsenmaat selviävät sensa, ansiQsta~, varsin ankariksi ·osoittautuneuista konvergens~
TulliliitQn ' rnakrovaikutu!<setETLAn· .selvi~
sikriteereistä. Voihan .vuonna 1999 syntyä tykses$ä .wn.tuvat . yllättävänkinpieniltä~ . Mm"
tilanne, jossa mikään maa ei 'pysty täyttämään Wijkmanin:,ana!yysit EFTA-EY.· kaup~ta viit~
yhtenäisvaluutan' käyttöön ottamisen edellytyk- tavatsiihen~ .että .Vinerin klassiset .kaupan
siä. Tuossa tilanteessa ' jouduttaisiinmyÖn.,. luontia da suuntaamista koskevat., ·efektit ovat
tämään, ,että edellytykset. on ,asetettu liian voimassa kaupparyhmittymien:, välillä· (Wijk..
man" 1987). Samaan viittaavat myös Espanjan
kireiksi.
EMUUa 'on Suomen, kannalta entistä suurem~ ja. Portugalin lyhyet kokemukset EY':däsenyy'":
pi'merkitys nyt, kun markka onjoutunutkellu- destä (Mäkelä,. 1992)~. NäidenkQkemusten
maan . eikä näköpiirissä, ole. pitkien korkoj~n pemsteeUa,:voisi otaksua, että· myös Suomen.
eron supistumista Euroopan vahvojen ,valuutto.. . kauppa suuntautuu nykyistä. voimakkaammin
jen maihin nähden. Pitkien korkojen eron E):'.,.alueelle jäsenyyden toteqduttua. , Voisi
poistuminenhanedellyttäisi·. hyvin pitkäaikaista myös otaksua ristikkäiskaupan· kasvavan Ja
ja· ,uskottavaa· vakauteen tähtäävää talouspoli - kaupankolmansiin. maihin syrjäytyvän. Tosin
tiikkaa' maassa. Onkin perusteltua aihetta syrjäytymisvaikutusta voi hidastaa. kolmansien
uskoa" että EMUn haittoja on Suomessaliioi~ maiden nopea taloudellinen kasvu samaan
teltu~ Kun SUQmi joka tapauksessa on ,altis
tapaan· kuin: kauko-idässä~· Kaupan nopea .kasvu
kolmansiinmaihin
·ei. sinänsä. kuitenkaan... sulje
epäsynunetrisille häiriöille; olisi kuitenkin
Suomen ;'kannaltaedullista, että. budjettijäämiä pois: syrjäytymisefektiä. Tullitulojenmenetys
koskevat,lqiteeritolisivat väljempiä.Suomen on ETLAn selvityksessä luettu tappioksi, vaikkannalta "oliSi myös ilmeisen hyödyllistä, j ()s ka ne tuloutetaan EY-budjettiin.
M~taloudessa
puhutaan paaomaarvojen
EY ,saisi aikaan donkinlaisen fiskaaliseen fedenollautumisesta.Onkuitenkin
todennäköiralisnUin.Jpe11;lstuvan.' häiriöiden tasaus- järsempää,että pääomalle, useissa tapauksissa jää
jestelmän.
ETLA:n selvityksessä analysoidaan myös positiivinen '.arvo vaikka tuotantoa lopetettaipaljon keskusteltua investointeihin vaikuttavaa siinkin. Maatiloja voidaan siirtää. muuhun
imagoefektiä. Tämän efektin olemassaoloon käyttöön, peltoja voidaanmetsittu jne. Tämän
uskotaan, eikä ole vaikeata yhtyä tähän käsi- lohkon analyysiä voitaisiinkin erillistutkimuktykseen. Käsitys siitä, että ,maan maine vaikut.,. sella viedä pitemmälle kuin .mitä Alhon tutki.,.
taa ulkomaisten investoijien· halukkuuteen musryhmä on toistaiseksi tehnyt.
Julkisen sektorin koko ei·· tulevaisuudessa
tehdä suoria sijoituksia maahan ei pitäisi olla
kovin yllättävä ekonomisteille. Useissa kan- voine merkittävästi poilcetamuiden länsisainvälisissä arvioissa on todettu, ettei Suomi Euroopan maiden julkis~nsektorin koosta.
ole erityisemmin houkutteleva sijoituskohde. Tämä merkinnee sitä, että julkisten menojen
Tässä onkin varmasti paljon parantamisen suhde BKT:hen on sopeutettava 40-45 %:n
varaa. Imagoefektin. tulee perustua kuitenkin tasolle. Kun menotaso on nyt laman aikana
selviin toisiasioihin, ei pelkästään mielikuviin. karannut 60 %:n tuntumaan, vaikuttaa siltä,
Suomella on nyt muuttuneessa maailmantilan- että julkisella sektorilla on edessään mammuttessa etsikkoaikansa mm. mitä tulee investoin- timainen sopeutumistarve seuraavan 10-15
teihin Venäjän ja pohjoismaiden markkinoita vuoden aikana.
Eräs mielenkiintoisimmista kysymyksistä on,
ajatellen. Vaikka Suomen gateway-asema on
viime aikoina ilmeisesti jonkin verran kohen- miten sllhteelliset hinnat reagoivat integraation.
tunut Ruotsiin nähden, ruotsalaisilla lienee vaikutuksiin. Kun otetaan huomioon Suomen
edelleen etulyöntiasema' historiallisista syistä suhteellisen hintarakenteen suuret poikkeamat
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EY:n keskimääräisestä hintarakenteesta, voidaan päätellä, että Suomessa on erityisen suuri
suhteellisten hintojen sopeutumistarve ja sitä
myöten myös taloudellisen tehokkuuden
nousupotentiaali. Maantieteellinen. etäisyys
suurista markkinoista ja lievät kilpailuolosuhteet selittävätkin suuret suhteellisten hintojen
erot. Yhden hinnan lain tiukka toteutuminen ei
kuitenkaan vaikuta todennäköiseltä Euroopan
markkinoilla sisämarkkinoiden luomisenkaan
jälkeen. Kun ei ole hyviä perusteluja sille,
miten paljon tästä poikettaisiin markkinasegmentaation vuoksi, joudutaan integraation
taloudellisissa vaikutusanalyyseissä pitkälti
nojaamaan oletukseen, jonka mukaan yhden
hinnan laki suurin piirtein toteutuu. Mm. tätä
käytettiin VATTin tutkimuksessa. Jatkotutkimukset toki voivat luoda tähänkin seikkaan
uutta valoa. Tämä kuitenkin edellyttää, että
perehdytään muun muassa toimialoittaisiin
markkinarakentesiin ja yleiseurooppalaisiin
kilpailuolosuhteisiin.
ETLAn tutkimuksessa ei analysoida integraatioon kielteisesti suhtautuvien lempiargumenttia, jonka mukaan integraatiossa periferiaalueet kuihtuvat keskus alueiden kustannuksella. Tätä voidaan pitää puutteena, johon
voidaan helposti tarttua. Siksi keskusperiferiaidean analysointi olisi saattanut tuoda
kirjaan lisää mielenkiintoa. Ko. mallihan ei ole
osoittautunut; kovin yksinkertaisesti sovellettavaksi . Sehän on vähän samanlainen juttu kuin
väittää, että Tsadissa tulee tapahtumaan suuri
investointien vyöry, koska siellä työn hinta on
erittäin halpa! Toisaalta kun pääomaliikkeet on
jo liberalisoitu ETA:n puitteissa on kysyttävä,

miten EY jäsenyys lisäisi periferioitumisen
vaaraa. Vastaus onkin: eipä juuri mitenkään!
Päinvastoin, jos uskotaan edellä mainittuun
imagotekijään,
jäsenyys
vähentäisi
periferisoitumisen vaaraa. Onhan muistettava,
että nykyisin monet keskieurooppalaiset
Euroopan kartat päättyvät Itämereen.
Kaiken kaikkiaan voidaan todeta, että
ETLAn selvitys on erittäin 'tervetullut lisä
integraation taloudellisia vaikutuksia arvioivaan keskusteluun. ETLAn työ muodostaakin
hyvän pohj an analyysien syventämiselle ja
antaa kiinnekohtia myös vaihtoehtoisten arviointien tekemiselle.
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