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Yrjö Jahnssonin-säätiö ja Centre for Economic 
Policy Research järjestivät yhdessä konferens
sin, joka pidettiin Suomessa keväällä 1993. Sen 
teema oli hyvin ajankohtainen, nimittäin EU:n 
laajentaminen. Koneferenssimateriaalin julkai
seminen kirjana on edelleen hyvin perusteltu, 
vaikka EFTA-maiden jäsenyydet ovat ainakin 
väliaikaisesti saaneet myönteisen tai kielteisen 
ratkaisun. EU:n tuleva kehitys on jatkuvan kes
kustelun kohteena ja EU:n laajentaminen - var
sinkin itään - on yhä ajankohtainen. 

Expanding Membership of the European 
Union sisältää yhdeksän artikkelia, sekä jokai
seen liittyvän kommentin. Toimittajat ovat teh
neet laajan johdannon, joka samalla toimii erin
omaisena yhteenvetona. Artikkelit on hieman 
väkinäisesti jaettu kolmeen ryhmään: teoreetti
siin, poliittisiin ja empiirisiin aiheisiin. Silmiin
pistävää on aiheiden monipuolisuus ja katta
vuus. Teoksessa käsitellään laajentamisen syitä 
sekä sen vaikutuksia ulkopuolisiin maihin, glo-

baaliin kauppajärjestelmään, päätösvaltaan, 
maatalouteen, palveluihin, siirtolaisuuteen ja 
alueelliseen kehitykseen. Päätösartikkeli on 
Kari Alhon kirjoittama kokonaisvaltainen arvio 
Suomen EU-jäsenyyden taloudellisista seura
uksista. 

Artikkelit ovat poikkeuksetta korkeatasoisia 
ja jokainen tuo esiin jonkun mielenkiintoisen 
teesin tai kysymyksen. Richard Baldwin osoit
taa miten intergraation syventyminen voi nos
taa ei-jäsenyyden kustannuksia ja siten johtaa 
uusiin jäsenhakemuksiin. Itse laajentumisella 
on saman tyyppisiä seurauksia. Håkan Nord
ström yrittää laskea EU:n optimikoon optimaa
lisen tulliteorian avulla ja päätyy suhteellisen 
optimistiseen lopputulokseen: niin kauan kuin 
alueellinen blokki kattaa korkeintaan kolme 
neljäsosaa maailmankaupasta sen on vaikea 
käyttää tullejansa hyvinvointinsa nostamiseksi. 
Jopa yhdistetty EU ja NAFTA kattaisi ainoas
taan noin kaksi kolmasosaa maailmankaupasta. 

Kaksi artikkelia erottuvat suoraviivaisella 
kysymyksenasettelullaan. Aiheet ovat keskeisiä 
EU:n laajentamisen kannalta ja suhteellisen yk
sinkertaisia analysoida kvantitatiivisesti. Mika 
Widgren laskee eri indeksein miten äänestys
valta muuttuu EU:ssa Itävallan, Ruotsin ja 
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Suomen liittymisen yhtedessä. Häntä kiinnos
taa myös miten nk. kaksoisenemmistösäännön 
käyttöönotto vaikuttaisi maiden äänestysval
taan. Tulokset ovat osittain yllätyksellisiä, kos
ka ei ainoastaan Saksan, vaan myös pienten 
maiden vaikutusvalta kasvaisi uudistuksen 
myötä. Kym Anderson ja Rod Tyers tutkivat 
EU:n maatalouspolitiikan vaikutuksia kuluttaji
en ja tuottajien hyvinvointiin sekä valtionlEU:n 
menoihin mikäli EFTA-maat tai Visegrad-maat 
osallistuisivat yhteiseen maatalouspolitiikkaan 
samoin ehdoin kuin vanhat jäsenmaat. Molem
missa tapauksissa uusien jäsenmaiden maata
loustuottajien hyvinvointi muuttuisi merkittä
västi, mutta julkiset menot muuttuisivat suurin 
piirtein yhtä paljon toiseen suuntaan. Nettohy
vinvointi kuitenkin kasvaisi EFTA-maiden liit
tyessä, koska kuluttajat voittaisivat 8 miljardin 
dollarin edestä. Visegrad-maiden tapauksessa 
tulos olisi päinvastainen. Niiden kuluttajat kär
sisivät 16 miljardin dollarin hyvinvointitappi
on. 

Jan Haaland ja Victor Norman ovat kiinnos
tuneet tuotemarkkinoiden ja pääomamarkkinoi -
den integraation yhteisvaikutuksista. Tulos on, 
että EU-jäsenyys ei juuri vaikuttaisi pääoma
virtojen suuntaan tai laajuuteen Pohjoismaista 
muihin Euroopan maihin. Riccardi Faini analy
soi ,siirtolaisuutta käyttäen hyväkseen havain
toa, että maastamuutto on riippuvainen ennen
kaikkea lähtömaan absoluuttisesta tulotasosta. 
Siksi muuttoliike EU:n sisällä ei juuri tulisi li
sääntymään vaikka EFTA-maat liittyisivät sii
hen. Muuttoliikkeet Itä-Euroopan maista voisi
vat sen sijaan kiihtyä voimakkaasti niiden jäse
nyyden myötä. 

Philippe Martinin ja Carol Ann Rogersin ar
tikkelilla on selvä poliittinen sanoma. Teollisen 
toiminnan sijaintiin vaikuttavat ennenkaikkea 
tietoliikenneyhteyksien ja koulutuksen taso, ei 
niinkään energian tai kuljetusten saatavuus. 
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Silti EU on satsannut nimenomaan viimemai
nittuihin rakennepolitiikassaan, jonka tulokset 
ovatkin olleet vaatimattomat. 

Pertti Haaparanta ja Tiina Heikkinen kirjoit
tavat kulutuspalveluista ja integraatiosta, var
sinkin palveluiden alueellisesta saatavuudesta. 
Integraation myötä tuotanto voi pyrkiä keskit
tymään ja sen vaikutukset palveluiden saata
vuuteen voivat siksi olla kielteiset haja-asutus
alueilla. Artikkeli on kirjan formalisoiduin, 
mutta sen tulokset ovat kaikkein epäselvimmät. 
Kysymyksenasettelu ja abstraktiotaso vaatisi 
tarkennusta. 

Kari Alhon artikkeli on yhteenveto ETLA:n 
tutkimuksista EU-jäsenyyden taloudellisista 
vaikutuksista Suomeen. Hän näkee etujen tule
van lähinnä siitä, että jäsenyys pakottaa korpo
ratismin purkamiseen. Alhon mukaan Suomea 
ja muita EFTA-maita on leimannut 'rent-sha
ring'-mentaliteetti, josta ei ole mahdollista 
päästä kansallisin ponnistuksin. 

Expanding Membership of the European 
Union antaa hyvän esimerkin siitä miten talo
ustieteilij ät lähestyvät integraatio-ongelmatiik
kaa. He ovat parhaimmillaan silloin kun kysy
myksen asettelu on selkeästi annettu ja rajoitet
tu, jolloin he voivat arvioida vaikutusten suun
taa ja suuruusluokkaa. Kun he ryhtyvät vaati
vimpiin tehtäviin, kuten kehityksen selittämi
seen tai monimutkaisempien vaikutusten en
nustamiseen, tulokset ovat laihat suhteessa sii
hen käytettyyn mallintamisaparaattiin. Koska 
he ajattelevat tasapainomallien avulla, itse 
muutoksen problematiikka ja transformaatioon 
liittyvät kustannukset saavat vähän huomiota. 
Prosessien luonnetta ja tavoitteita ei kyseen
alaisteta, jolloin niiden kuvaus helposti jättää 
eteerisen vaikutelman. Mutta tästä näkökul
masta tämäkin antologia on "hyvässä seuras
sa". 




