
Kansantaloudellinen aikakauskirja - 88. vsk. - 3/1992 

Katsauksia ja keskustelua 

Suomen EY-ratkaisun perustelujen ongelma 

VEIKKO REINIKAINEN 

1. Kansainvälisen työnjaon ja muun kansain
välisen vuorovaikutuksen syveneminen on ol
lut eräs pitkän ajan taloudellisen kehityksen 
keskeisimmistä taustavoimista. Kaupan kasvul
le ja muille yhteyksille ovaitaas luoneet edel
lytyksiä kauppapoliittiset ratkaisut ja kansain
välisten suhteiden järjestelmän yleinen kehitys. 
Asteittainen kulku kohti liberaalia kansainvä
listä järjestystä on perustunut toisaalta histo
riallisiin kokemuksiin, mutta toisaalta ja tosi
asiassa ensisijaisesti taloustieteellisen ajattelun 
saavutuksiin. 

Tätä taustaa vasten tarkasteltuna on Aika
kauskirjan niteeseen 1/1992 sisältynyttä kes
kustelua Suomen integraatioratkaisujen perus
teista pidettävä erittäin tervetulleena. Suomel
lekin on v. 1992 tarjolla kolme ulkoisten ta
loussuhteiden kehittämisen vaihtoehtoa: 

(a)Jatkaminen vanhalta pohjalta, luottaen Efta
jäsenyyden ja 1970-luvulta periytyvän Efta 
& EY -yhteyden voimaan. 

(b) Voidaan katsoa, että on syytä olla mukana 
lupaavasti etenevässä ETA-hankkeessa, pyr
kimättä kuitenkaan sitä pitemmälle. 

(c) Voidaan ajatella, että vaikka ETA on arvo
kas välivaiheen järjestelynä, on varsinaisek
si tavoitteeksi otettava EY:n jäsenyys. 

Näköpiirissä on nyt niin merkittävä Suomen 
kansainvälisen aseman muutos, että tilannetta 
olisi ajateltava koko tämän vaihtoasetelman 
kannalta. Kaikissa tapauksissa on kysymys 
merkittävästäjärjestelmäratkaisusta. EY:n jä
senyys on hyvä valinta jos c >b > a. Parem
muusjärjestystä b > a pidetään nyt niin kiistat-
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tomana, että huomio kohdistuu vain c/b -ver
tailuun. Kysymys on nyt mm. siitä, onko tiu
kasti taloudellisilla argumenteilla tässä yhtey
dessä yhä sama painoarvo kuin liberaalin ul
komaankauppajärjestelmän kehityksen alkuvai
heissa. Vastaus tähän ei ilman muuta ole myön
teinen. On kysymys koko suomalaisen yhteis
kunnan kehitysehtoja koskevasta ratkaisusta. 

2. On lähdettävä siitä, että EY-jäsenyyden 
perustelu on tosiasiassa varsin monivivahtei
nen. Jäsenyydestä keskusteltaessa olisi ensin 
tiedostettava, että argumentointi kulkee aina 
mittauksen edellä. Keskeisiä EY-ratkaisua 
puoltavia argumentteja ovat ilmeisesti seuraa
vat: 

- Jäsenyyden avulla saavutetaan taloudellisia 
etuja muihin mainittuihin vaihtoehtoihin 
verrattuna. Kysymys on toisaalta muuten 
uhkaavien tappioiden välttämisestä, toisaal
ta mahdollisuudesta päästä osalliseksi käyn
nissä olevan kehityksen hyötyvaikutuksis
ta. 

- Jäsenyys antaa Suomelle entistä selkeäm
män aseman kansainvälisten suhteiden jär
jestelmässä, mihin liittyy mm. turvallisuus
poliittisia etuja. 

- Jäsenyyden tapauksessa Suomi on mukana 
sellaisessa päätöksenteossa, jonka seurauk
siin joka tapauksessa joudumme sopeutu
maan. 

- EY:n jäsenyys vahvistaa perinteisiä kulttuu
riyhteyksiä ja antaa meille täysipainoisen 
mahdollisuuden olla mukana Euroopan hen
kisessä nousussa. 



- Jäsenyyden tapauksessa saavat suomalaiset
kin mahdollisuuden olla mukana eurooppa
laisen kansalaisyhteisön (mm. European Ci
tizenship) kehityksessä. Kysymys on tällöin 
siis siitä, millaiseksi suomalaiset tuntevat 
asemansa eurooppalaisina. 

Kaikki nämä argumentit ovat mielestäni var
sin painavia. Olisi perin outoa elleivät suoma
laiset päätöksentekijät kiinnittäisi huomiota 
myös mainittuihin ei-taloudellisiin näkökohtiin. 

Ei olisi yllättävää vaikka ei-taloudellisia pe
rusteluja pidettäisiin jopa niin merkittävinä, 
että taloudellisen arvioinnin tehtäväksi jäisi 
vain sen osoittaminen, että jäsenyyteen ei lii
ty merkittäviä taloudellisia uhkia tai suorastaan 
väistämättömiä tappioita. 

3. Aikakauskirjassa 1/1992 julkaistut pu
heenvuorot antavat hyviä virikkeitä talouspai
notteiselle jatkokeskustelulle. Pertti Haaparan
ta totesi nasevassa kirjoituksessaan valitsevan
sa kansalaisena mieluummin EY:n jäsenyyden 
kuin pelkän ETA-järjestelyn. Mitään taloudel
lisia perusteluja tälle kannanotolle hän ei toi
saalta katsonut näkevänsä, eikä niitä hänen 
mukaansa löydy myöskään VATT-raportista. 
Haaparanta kritikoi varsinkin KESSU-malliin 
pohjautuvaa laskennallista analyysia, jonka 
väitetään mm. osoittavan, että jäsenyys lisäisi 
BKT:tä vuoteen 2005 mennessä noin 7 - 8 % 
ja loisi samalla noin 100000 uutta työpaikkaa. 
Myös hintakehitykseen ja vaihtotaseeseen jä
senyys vaikuttaisi edullisesti. Haaparannan 
mukaan KESSU-malli ei sovellu tällaisten las
kelmien tekemiseen ja VATT:in olisi muuten
kin ollut syytä lähestyä aihetta aivan eri taval
la. 

Vastanäkökohtia esittivät Reino Hjerppe, 
Ilkka Kajaste ja August Leppä. Hjerppe keskit
tyi lähinnä näkemyserojen pehmentämiseen. 
Numeerisen analyysin rajoitteita hän ei kiistä
nyt, mutta päähuomio hänen vastineessaan 
kohdistuu silti mallipohjaisen tarkastelun puo
lustamiseen. Ilkka Kajasteen puheenvuoro oli 
monivivahteisempi ja siinä korostettiin myös 
prosessinäkökulman merkitystä. Yllättäen Ka
jaste kuitenkin katsoi keskustelun osoittaneen, 
että "ekonomisteilta ei saa selvää vastausta". 
Vastauksista kannattaa kuitenkin keskustella 

Veikko Reinikainen 

vasta kun on selvitetty, mitkä ovat tässä yhte
ydessä mielekkäät kysymykset ja mitkä siis tut
kimuksen tavoitteet. V ATT -ryhmän käsityksis
tä tässä suhteessa antoi ilmeisen edustavan ku
van August Lepän puheenvuoro. Sen johtava
na ajatuksena näytti olevan ns. Kelvinin teesi: 
"When you cannot express it in numbers, your 
knowledge is of a meagre and unsatisfactory 
kind". (Me Closkey s. 7.) Lepän esittämä tämän 
käsityksen perustelu toi samalla mieleen seu
raavan vastahuomautuksen: "Yes, and when 
you can't measure, measure anyway". (Frank 
H. Knight.) Ylipäänsä oli hämmästyttävää to
deta, että Haaparannan kritiikkiä pidettiin lä
hinnä teoreetikon "yleisenä numerovihamieli
syytenä". Kysymys on kuitenkin paljon mer
kittävämmistä asioista, nimittäin siitä, mihin 
EY -jäsenyyden taloudellisten vaikutusten arvi
oinnissa on yleensä mielekästä pyrkiä. 

Haaparannan kirjoitus on tässä suhteessa 
luotettavampi ohje kuin V ATT:in selvitys tai 
sitä puolustelevat puheenvuorot. Olinkin san
gen ilahtunut siitä, että Haaparanta tuli argu
mentoinnissaan niin lähelle ns. evolutionaari
sen taloustieteen näkemyksiä. Toisaalta katson, 
että Haaparantakaan ei onnistunut todella osoit
tamaan miksi KESSU-tyyppinen lähestymista
pa on täysin epätyydyttävä. Selväksi ei myös
kään tullut, mitä mallitarkastelun tilalle voi
daan tarjota. Haaparannan käsitys, että EY -rat
kaisulIe ei oikeastaan ole taloudellisia perus
teluja on myös aivan liian nihilistinen. Pyrin 
seuraavassa osoittamaan millaisen teoriapohjai
sen analyysin avulla ratkaisua voidaan myös 
taloudellisesti perustella. 

4. Keskustelu KESSU-mallin tuottamien tu
losten mielekkyydestä liittyy yleiseen keskus
teluun taloudellisen kehityksen ex ante kvan
tifioinnin mahdollisuudesta. Tätä ongelmaa ei 
taas ole syytä käsitellä yhtenä kokonaisuutena. 
Muutosten vaikutusten arvioinnissa on tehtä
vä ero "pienten muutosten" ja "suurten muu
tosten" välillä. Kansainvälisen talouden tutki
muksessa tätä korosti aikoinaan James E 
Meade, joka piti tärkeänä eroa marginaali sten 
ja rakenteellisten muutosten välillä (vrt. Meade, 
Introduetion ja Ch VII/). K vantifiointi oli mah
dollista vain marginaalisten muutosten tapauk
sessa. Rakenteellisten muutosten arviointia oli 
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taas pidettävä näkemyksellistä harkintaa har
kintaa vaativana asiana. Meaden rakenteelliset 
muutokset olivat nekin vielä lähinnä resurssi
en allokaation muutoksia, mutta Meaden erot
telua voidaan tässäkin yhteydessä käyttää alus
tavana viitetapauksessa. 

Edellä viitatut pienet ratkaisut merkitsevät 
marginaalisia muutoksia käytännöllisesti kat
soen muuttumattomien institutionaalisten puit
teiden oloissa. Tällöin on myös varsin ilmeis
tä millä aikatähtäyksellä muutosten seurauksia 
on arvioitava. Suuret ratkaisut taas merkitse
vät uusia suuntaratkaisuja, ei vain suuria pro
jekteja, vaan tyypillisesti koko institutionaali
sen järjestelmän muutoksia. Ne tuovat niin pal
jon uutta, että niiden kompleksisten seurausten 
arviointi ei a priori voi perustua menneisyyttä 
koskevaan dataan. Muutosten seurauksia on 
ajateltava lähinnä hyvin pitkällä tähtäyksellä. 
Tulevan kehityksen sisältö ei aluksi voi olla 
kenenkään tiedossa, vaan päätökset merkitse
vät, että tehdään vain tietty suuntaratkaisu ja 
uskotaan, että se luo edellytykset perusluon
teeltaan odotetulle, jatkuvaa kokemuksista op
pimista merkitsevälle kehitykselle. 

Nyt näköpiirissä oleva EY -päätös on tässä 
mielessä suuri ratkaisu. Koko se tapa, millä 
Suomi on mukana kansainvälisten suhteiden 
järjestelmässä tulee muuttumaan. Tällä hetkellä 
voimme vain yleisesti hahmottaa tulevan ke
hityksen luonteen, emme osoittaa konkreetti
sesti päätöksen seurauksia. Mitkään historial
liseen dataan perustuvat mallit eivät voi sisäl
tää informaatiota joka mahdollistaisi EY -rat
kaisun vaikutusten ennakoinnin. Järjestelmäva
linnoilla on selvä erityisluonteensa. Niinpä nyt 
on syytä tiedostaa millaiseen ex ante tietoon 
päätös siirtyä merkantilismista liberalismin 
oloihin, siis varsinaiseen markkinatalouteen, 
aikoinaan perustui. Käytettävissä ei ollut mi
tään numeerisia ennusteita muutoksen vaiku
tuksista, vaan päätöksiä ohjasi lähinnä kansan
taloustieteen klassikkojen ajattelu. Siinä oli 
kysymys toisaalta merkantilismin kritiikistä, 
toisaalta siitä, että esitettiin melko täsmälliseltä 
näyttänyt teoreettinen visio siitä, miten vähem
män säädelty, hajautettua päätöksentekoa so
veltava kansantalous toimisi (vrt. Reinikainen 
1991A, s. 95 - 98). Se, että päätöksentekijät 
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luottivat tähän, perustui toisaalta klassisen re
toriikan voimaan, toisaalta merkantilismista 
saatuihin negatiivisiin kokemuksiin (vrt. 
Drucker, s. 6 - 7). Sitä, mihin valittu järjes
telmä johtaisi, ei suinkaan pystytty heti alussa 
näkemään vaan jatkossa on tarvittu paljon sekä 
spontaania evoluutiota että kokemuksista op
pimista merkitsevää puitesääntöjen kehittelyä. 

Edellä sanottu osoittaa suurten päätösten 
perusluonteen. Ne ovat tyypillisesti järjestel
märatkaisuja. Tällaiset ratkaisut perustuvat 
aina teoreettiseen ajatteluun, yleiseen taloudel
lisen toiminnan tuntemukseen, arvosteluky
kyyn ja luottamukseen siihen, että ne edelly
tykset joihin omaksutun teorian "suositukset" 
perustuvat, saadaan toteutumaan myös käytän
nössä. Tästä on ollut kysymys myös tärkeiden 
vapaakaupparatkaisujen yhteydessä. Nekin 
ovat olleet taloudellisen kehityksen luonteeseen 
vaikuttavia järjestelmäratkaisuja. Mitään em
piiristä ennakkoevidenssiä ei ole aluksi ollut 
tarjolla. Ratkaisuja on ohjannut kansainvälisen 
kaupan teoriaan perustunut mielikuva siitä, 
mitä mahdollisuuksia liberaali ulkomaankau
pan järjestelmä voisi tarjota. Samalla on tosi
asiassa luotettu siihen, että hyödyn realisoitu
misen edellytykset toteutuvat myös käytännös
sä. Klassikoista varsinkin Ricardo piti tosin 
teorian johtopäätöksiä liiankin ehdottomina la
keina, tajuamatta niiden ehdollisen väittämän 
luonnetta (vrt. Hutchison s. 45 - 51). Myö
hemmässäkin ajattelussa tästä on ollut vaikeata 
irtautua. 

Suomen EY -ratkaisu on varsin selvästi juu
ri tällainen suuri muutos, so. järjestelmäratkai
su, jonka "vaikutuksia" ei ole mielekästä ky
sellä pelkistettyjen mallien avulla esim. 10-
15 vuoden tähtäyksellä. Kysymys on institutio
naalisten puitejärjestelyjen pysyvästä muutok
sesta, pitkäaikaisista kehitysprosesseista ja jat
kuvasta oppimisesta. KESSU-mallin käytön va
kavin vaara onkin siinä, että se edistää aivan 
liian mekanistista käsitystä kansantaloustieteen 
ja taloudellisen päätöksenteon luonteesta. 

5. Kahtiajako järjestelmämuutoksiin ja mar
ginaalimuutoksiin on toisaalta sekin helposti 
kaavamainen kuten kaikki luokittelut. Muutok
setkin olisi voitava sijoittaa jatkumol~. Nykyi
siin integraatioratkaisuihin liittyy myös tietty-



jä marginaali sen muutoksen piirteitä. Niinpä 
syvenevän integraation suotavuuden vahvan a 
priori -perustelun muodostaa se, että integraa
tio on toistaiseksi epätäydellistä. Osoituksena 
tästä ovat ne selvät hintaerot joita varsinkin 
koko ETA-ryhmän sisällä on havaittavissa. 
Vapaakaupan piirin laajentaminen ja ei-tarif
fipohjaisten kaupan esteiden poistaminen voi 
eliminoida suuren osan näistä hintaeroista. Kun 
tuotanto sopeutuu uuteen hintatilanteeseen, li
sääntyy koko blokin staattinen tehokkuus. Pe
riaatteessa jokainen maa voi saada osansa täs
tä hyödystä. Tämä on teorian valossa niin il
meistä, että on perin outoa jos sitä on Suomessa 
vielä erikseen laskeimin todisteltava. 

Mittausta tärkeämpää onkin muistaa, että 
staattinen gains from trade -argumentti on vain 
ehdollinen väittämä. Markkinatilanteen muu
toksesta voidaan hyötyä vain jos kansantalou
della ja yrityksillä on transformaatiokykyä. 
Pelkkä tehottomuuden eliminointi ei riitä, vaan 
tarvitaan myös sellaista tehokkaan tuotannon 
ekspansiota joka sitoo vapautuvat resurssit. 
Ongelma on sitä vaativampi, mitä suurempi on 
alkuperäinen hintaero. Suomessa perinteisen 
suojatun sektorin tuotteet ovat kalliita. Tämä 
merkitsee, että transformaation tarve on erityi
sen huomattava ja että potentiaalisen hyödyn 
realisoiminen edellyttää siis talouden muilta 
osilta voimakasta ekspansiota. Kilpailukyvyn 
vajaus on ts. tällöin suurempi kuin perinteistä 
avointa sektoria koskeva tarkastelu osoittaa 
(vrt. Reinikainen 1991B). Tätä ongelmaa eivät 
V ATT -selvityksen kirjoittajat lopultakaan tie
dostaneet. Maatalouden tuottajahinnat alenevat 
V ATT -maailmassa puoleen, mutta kaikki su
juu silti kitkattomasti. Tämä vastaa kyllä sitä 
ricardolaista perinnettä jonka seurailijaksi 
Hjerppe vastineessaan ilmoittautuu (m.a. s. 77). 
Ricardolle kaikki käytännössä keskeiset sopeu
tumisprosessit olivat vähäpätöisiä "temporary 
effects" ja ainoa merkittävä asia oli myöhem
pi "permanent state of things". Mekanistisesta 
ajattelutavastaan johtuen Ricardo ei muuten
kaan ymmärtänyt ajassa tapahtuvan kehityksen 
ongelmia eikä abstraktin analyysin ja reaali
maailman suhdetta (vrt. Hutchison s. 53 - 57). 
Olikin perin yllättävää, että Hjerppe tarjosi ri
cardolaista viljan hintaan liittyvää teoretisoin-
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tia vastaukseksi Haaparannan kritiikkiin. Oli
si muistettava, että Ricardon selitys liittyi ns. 
natural wage -teoretisointiin. Tämä omalaatui
nen näkemys on nyt syytä kertakaikkiaan unoh
taa, sen sijaan että se nyt ohjaa myös valmis
teverotuksen muutosten seurausten arviointia. 

Transformaation ongelmaa on päinvastoin 
lähestyttävä realistisen mikro & makroanalyy
sin hengessä. Suljetun sektorin avautuminen 
voi onnistua vain jos hintakilpailukyky on heti 
alussa hyvä. Prosessin aikana suhteelliset hin
nat muuttuvat ja tämän ansiosta voi hintakil
pailukyvyn myöhempikin kehitys sitten olla 
edullinen. Tuloksena voi toisin sanoen olla ku
mulatiivinen prosessi hintakehityksen vakau
tuksen suuntaan. Tämä lienee vastaus myös 
Haaparannan kilpailukykykysymykseen. Palk
kakehitystä ei tällöin voida käsitellä passiivi
sen ennakoivasti, vaan on kysymys tasapaino
ehdoista joiden sisällön vasta itse sopeutumis
prosessi osoittaa. 

6. Mitä paremmin transformaation ongelma 
ja kilpailukyvyn ongelma todellisuudessa tie
dostetaan, sitä ilmeisempää toisaalta on, että 
myös suomalaiset voivat hyötyä odotetusta 
staattisen tehokkuuden lisäyksestä. Jos Suomi 
on EY:n jäsen, on mahdollinen hyöty a priori 
suurempi kuin pelkän ETA-ratkaisun tapauk
sessa. Tämän lisäksi syntyy muita hyötyvaiku
tuksia ja taloudellisen kasvun nopeutumista, 
jotka merkitsevät dynaamisen tehokkuuden li
sääntymistä. VATT-raportissakin puhutaan kil
pailun kiristymisestä. Dynaamisille hyötyvai -
kutuksille on ominaista, että ne eivät "näy" vie
lä alku tilanteen hintaeroista. Toisaalta on har
haanjohtavaa väittää, että näitä hyötyjä olisi 
mahdollista ex ante kvantifioida, kun ottaa huo
mioon kuinka monivivahteisesta prosessista on 
kysymys. Kysymyksessä ovat mm. mittakaa
vaedut, X-tehottomuuden väheneminen, yritys
ten lisääntynyt innovointikyky, yleinen tekni
nen kehitys, yksilötason insentiivien muutos, 
koulutus- ja tutkimuspolitiikka, investointi-il
mapiiri jne. Koko laajalla EY-alueella näitä 
vaikutuksia voidaan markkinatalouden histori
an ja yleisen toimintatavan valossa pitää ilmei
sinä. Jonkin Smith-Venables lähestymistavan 
mahdolliset rajoitteet eivät kumoa tätä yleistä 
johtopäätöstä (vrt. Haaparanta s. 75). Se, mil-
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laiseksi tietyn yksittäisen maan osuus dynaa
misista hyödyistä muodostuu, on toisaalta aina 
periaatteessa eri asia. Siihen vaikuttaa mm. 
maan suhteellisen edun luonne, esim. vienti
tuotteiden kysynnän kasvuvauhti. On kuitenkin 
vaikeata uskoa, että Suomen osalle tulevat dy
naamiset hyödyt olisivat suuremmat pelkän 
ETA-ratkaisun tapauksena, verrattuna EY -jä
senyyden tapaukseen. Näyttää myös aiheelli
selta arvioida, että dynaamisista hyötyvaikutuk
sista päästään sitä varmemmin osalliseksi, mitä 
parempi on talouden kyky saada osansa staat
tisesta hyödystä. Avainasemassa on siis trans
formaatiokyky, jonka analyysi muodostaakin 
yhdyssiteen staattisen ja dynaamisen tarkaste
lun välille. 

Ei siis ole syytä ajatella, että EY -jäsenyy
delle ei ole esitettävissä taloudellisia peruste
luja. Jäsenyyden avulla Suomi pääsee parem
min osalliseksi Euroopan integraation staatti
sista ja dynaainisista hyötyvaikutuksista kuin 
pelkän 'ETA-järjestelyn tapauksessa. 

7. On myös otettava huomioon, että EY / 
ETA -vertailussa ei ole kysymys vain uusien 
hyötyvaikutusten etsinnästä, vaan myös uhkaa
vien haittojen ja tappioiden torjunnasta. EY
jäsenyyden tavoittelu on myös järkevää defen
siivistä politiikkaa, jonka avulla turvataan Suo
men suhteellinen asema Euroopassa. Tämä on
gelma on todellinen vaikka mikään "uusien 
muurien" taakse jääminen ei olekaan uhkaa
massa. On syytä palauttaa mieleen tilanne 
1970-luvun alussa. Jos Suomi ei olisi silloin 
osallistunut muiden Efta-maiden mukana EC & 
Efta -vapaakauppajärjestelyyn, olisi suomalais
ten yritysten vienti esim. Länsi-Saksaan koh
dannut samat kaupan esteet kuin aikaisemmin
kin. Niiden merkitys olisi kuitenkin lisäänty
nyt kun varsinkin Ruotsin tilanne olisi joka ta
pauksessa muuttunut. Tällöin olisivat erityisesti 
kehittyneen suomalaisen tuotannon näkymät 
suuresti heikentyneet. Tällöin oli syytä ajatel
la varsinkin ns. efektiivisen suojan ongelmaa. 

EY /EFTA -vertailun yhteydessä on tämä 
suhteellisen aseman ongelma taas ajankohtai
nen, joskin uudessa muodossa. Jos muiden 
Efta-maiden (erit. Ruotsin) ja EY:n rajan mer
kitys supistuisi, ilman että muutos koskee myös 
Suomea, heikkenisi suomalaisen tuotannon ase-
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ma merkittävästi. Nykyajan kehittyneen ver
kostotalouden oloissa olisi kysymys sekä käy
tännön hankaluuksista että imagonäkökohdis
ta. 

EY -ratkaisun yhteydessä on ollut syytä aja
tella myös aikataulunäkökohtia. Jos ratkaisua 
olisi tietoisesti lykätty, olisi samalla tietoises
ti lisätty epävarmuutta vaiheessa, jossa mitään 
taloudellisia lisävaikeuksia ei varsinaisesti ole 
syytä etsiä. Tarve puolustaa oman kansantalou
den suhteellista asemaa oli myös aikataulumie
lessä kiistaton. 

8. EY/ETA -vertailuun liittyy kuitenkin 
myös ongelmia, joita on vaikeata käsitellä edel
lä korostetun lähestymistavan avulla. Kuten 
esim. Ilkka Kajaste korosti, kehityksessä on 
kysymys vahvasti muustakin kuin perinteisen 
vapaakaupan syventämisestä. Taloudellisesti 
katsoen tuo jäsenyysvaihtoehto erityisesti kol
me uutta asiaa: 

(1) Vapaakauppa-aluejärjestelystä siirrytään 
EY:n tulliunion piiriin 

(2)kansallisen maatalouspolitiikan tilalle tulee 
osallistuminen EY:n yhteiseen maatalouspo
litiikkaan (CAP) ja 

(3) Suomikin tulee lopulta osallistumaan talous
ja rahaliittoon (EMU). - EY:n vaikutuksis
ta ei saada kokonaiskuvaa ellei myös näitä 
uusia haasteita oteta huomioon. V ATT -ra
portin rajoitteita on tässä suhteessa pidettävä 
perin valitettavina. 

Tulliliittokysymyksestä on pääjohtaja Jermu 
Laine esittänyt eri yhteyksissä osuvan tuntui
sia asiantuntija-arvioita. Kysymys on vaativasta 
haasteesta, mutta samalla ns. integraation lo
giikan valossa välttämättömästä siirtymisestä. 
Pelkkään vapaakauppa-alueeseen liittyy aina 
vähitellen ongelmia, jotka voidaan välttää vain 
tulliliittojärjestelyn avulla. Pitemmällä tähtäyk
sellä tähän siirtymään ei siis liity mitään pe
lättävää, vaan saamme tilaisuuden osallistua 
EY:n politiikan kehitystä koskevaan keskuste
luun. 

Myös maatalouden ja yleensä elintarviketuo
tannon tilanteen muuttumista on pidettävä ei
taloudellistakin harkintaa edellyttävänä kysy
myksenä. Vaikka ei olekaan kysymys siirtymi
sestä maataloustuotteiden vapaakauppaan, koh-



dataan uudenlaisia tehokkuusvaatimuksia. Hin
taerojen supistumiseen liittyvää sopeutumison
gelmaa voidaan hyvän transforIl!aatiokyvyn 
omaavassa taloudessa alustavasti käsitellä laa
jakantaisena marginaalimuutoksena. Siitä odo
tettu hyöty on hyötyä ns. kompensaatioperiaat
teen mielessä. Koko talous voi hyötyä, mutta 
syntyy myös tappioita. Sopeutumisvirikkeiden 
säilyttämiseksi ei kaikkia menetyksiä voida 
kompensoida, mutta yleisempien Good Society 
kriteeri en valossa on sopeutumisen edistämis
tä kuitenkin pidettävä yhteisvastuun piiriin 
kuuluvana asiana. Ei ole syytä unohtaa myös
kään omavaraisuuden ei-taloudellisia peruste
luja. Tehokkuusetuja on menetetty, mutta vas
tapainona ovat olleet turvallisuusedut ja parem
pi kriisien siedon kyky. Jos näistä erikoistavoit
teista nyt tingitään, on luotettava siihen, että 
Euroopan turvallisuuspoliittinen tilanne on pe
rustavasti muuttunut. Näin saattaa ollakin, mut
ta eikö tavoitteeksi olisi silloin otettava todel
la täysipainoinen osallistuminen kaikkiin EY
keskeisiin järjestelyihin. 

Kolmas yli perinteisen vapaakaupan mene
vä vaikutus on osallistuminen talous- ja rahau
nioniin tähtäävään prosessiin. Tässä vaiheessa 
on luonnollista olettaa, että EMU-prosessi ete
nee suunnitellulla tavalla, vaikka siihen liittyy
kin huomattavaa epävarmuutta. Ei ole niinkään 
varmaa, että esim. D-markka tulee todella ka
toamaan kuvasta. Jos EMU-hanke kuitenkin 
etenee, siihen liittyy potentiaalisia pitkän ajan 
hyötyvaikutuksia. Näistä on V ATT -raportissa 
poimittu mukaan parin prosentin alennus suo
malaisessa korkotasossa, olettaen, että tämä 
vaikutus syntyy jotenkin automaattisesti. Kiin
teiden kurssien järjestelmään siirtymiseen tu
lee kuitenkin liittymään runsaasti todellisia so
peutumisongelmia. On syytä taas perehtyä kul
takantajärjestelmän toimintaan ja ongelmiin. 
Taipumus epäedulliseen inflaatio & työttömyys 
-suhteeseen ei suinkaan katoa automaattisesti 
niin, että valuuttakurssien muuttuminen "kiel
letään". Kysymys on eri kansantalouksien ja 
yhteiskuntien perustavista rakenteellisista ja 
institutionaalisista erityispiirteistä. EMU -pro
sessia olisi lähestyttävä pitkän ajan hyötyjen, 
sopeutumisprosessin ja perusvaarojen tasapai
noisen käsittelyn hengessä. Perusvaarana on, 

Veikko Reinikainen 

että kokonaistaloudellista tasapainoa joudutaan 
EMU-kelpoisuuteen pyrittäessä pitkään turvaa
maan kireän politiikan ja korkean työttömyy
den avulla, mikä johtaa sitten pysyvään inves
tointipessimismiin ja vähitellen siirtolaisuu
teen. On valitettavaa, että tämä problematiik
ka sivuutettiin VATT-raportisssa kokonaan. 
Valuuttaunionihanketta on Suomessa muuten
kin lähestytty lähinnä toiveajattelun näkökul
masta. Eräänlaista huippua väärinkäsitysten 
joukossa edustaa V ATT -raportinkin käsitys, 
että EMU-yhteyden oloissa maamme vaihtota
seongelma ratkeaisi jotenkin automaattisesti. 
Jos realismi pääsee maassamme vähitellen voi
tolle, voidaan Suomen mahdollisuuksiin suh
tautua myös EMU-näkökulmasta melko luot
tavaisesti. 

Nyky tilanteeseen verrattuna merkitsee integ
raation jatkokehitys muitakin suuria institutio
naalisen järjestelmän muutoksia, joiden osalta 
jäsenyysvaihtoehdon ja ETA-vaihtoehdon ero 
ei tosin ole kovin merkittävä. 

9. EY -asiassa suomalaiset jakautuvat yhä 
kolmeen ryhmään: on jäsenyyden kannattajia, 
on sen vastustajia ja on monia, joiden on yhä 
vaikeata ottaa kantaa. Kannattajat arvostavat 
luultavasti sekä taloudellisia että ei-taloudelli
sia perusteluja. Vastustajat taas näyttäisivät ar
velevan, että taloudellisesti ei ole kysymys ko
vin merkittävistä asioista ja perustavat kantansa 
lähinnä erilaisiin Suomen aseman kehitystä 
koskeviin, perinteisen taloudellisen analyysin 
ulottumattomiin jääviin epäilyksiin. Kolman
teen ryhmään kuuluvat taas tullevat perusta
maan myöhemmän kannanottonsa sekä talou
dellisiin että ei-taloudellisiin argumentteihin. 
Myös ekonomistien käsityksillä voi odottaa 
olevan merkitystä. Juuri tätä taustaa vasten on 
tarkasteltava myös Haaparannan käsitystä, että 
jäsenyysratkaisulle ei ole osoitettavissa talou
dellisia perusteluja. 

Edellä olen esittänyt, että tällainen käsitys 
ei ole perusteltu. Jäsenyysvaihtoehdon puolesta 
puhuvat staattiset, dynaamiset ja defensiiviset 
taloudelliset argumentit. Niitä tukevat myös 
edellä kohdassa 8 käsitellyt, integraation nykyi
seen kehitysvaiheeseen liittyväterityisargu
mentit. Niidenkin valossa jäsenyysvaihtoehto 
on ehdollisesti hyvä ratkaisu, jos on mahdol-
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lista luottaa oman kansantalouden joustavuu
teen ja Euroopan turvallisuuteen. Jäsenyyden 
taloudellisia perusteluja on pidettävä todellisi
na, vaikka niitä ei olekaan mahdollista puris
taa laskennallisen vaihtoehtoanalyysin muo
toon. Tätä toteamusta ei ole pidettävä yleise
nä "numerovihamielisyytenä", vaan kysymys 
on erosta pienten muutosten ja suurten suun
taratkaisujen välillä. Kansantaloustieteessä kä
sitellään myös ongelmia, joiden yhteydessä 
numeerisia tuloksia tuottava kvantifiointi on 
paikallaan. Siihen pyrkimistä ei kuitenkaan 
voida kohottaa kaavamaiseksi yleisohjeeksi. 
Yleisohjeeksi sopisi päinvastoin se, että laaja
mittaiseen laskentaan ei ryhdytä ennenkuin on 
monipuolisen keskustelun avulla selvitetty 
onko laskennalliseen arvioon pyrkiminen mie
lekästä. Tätä keskustelua tosin vaikeuttaa se, 
että talouspolitiikan esikunnista ei yleensä löy
dy monipuolista näkemystä. Modernismin hen
gessä tapahtunut kloonaus on Suomessa pitkäl
lä ja se on menemässä yhä pitemmälle. 

Toisaalta on torjuttava myös käsitys, että 
mitään analyysia ei näin ollen tarvitakaan ja 
että keskeiset ratkaisut voivat perustua päätök
sentekijöiden intuitioon. Puhtaasti mikroluon
teisten ratkaisujen yhteydessä voi intuition roo
li joskus ollakin ratkaiseva. Hyväksi osoittau
tuvat päätökset ilmentävät kuitenkin aina tosi
asiassa myös kykyä ymmärtää yrityksen toi
mintaympäristön kehityssuuntia ja kykyä arvoi
da oman organisaation vahvuuksien luonnetta. 
Koko kansantalouden suurten suuntaratkaisu
jen tapauksessa on yhteys tutkimukseen aina 
kiinteämpi. Institutionaalisen järjestelmän ke
hitystä koskevat päätökset perustuvat ensisijai
sesti teoreettiseen hahmotukseen, joka antaa 
ennakkomielikuvan siitä, millaiselle tielle läh
detään jos tietty vaihtoehto valitaan. Lähdettä
essä institutionaalisen järjestyksen merkittävän 
muutoksen tielle on ajateltava myös niitä edel
lytyksiä, joiden toteutuessa teoriassa hahmotet
tu kehitys on mahdollinen. Päätös pyrkiä EY:n 
jäseneksi on juuri tällainen suuntaratkaisu, jon
ka taloudellinen suotavuus on kuitenkin ilmei
nen. Tämä toteamus ei ole tieteellisen keskus
telun ulkopuolelle jäävä mutu-väittämä, vaan 
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se vastaa luonteeltaan kokeneen lääkärin esit
tämää diagnoosia ja hoito-ohjetta. Kummassa
kin tapauksessa on kannanottojen tiedollinen 
perusta hyvin monivivahteinen ja väistämättä 
myös tacit knowledge -elementtejä sisältävä. 
Tietoa ja sen soveltamista merkitsevää päätök
sentekoa on näin sangen vaikeata erottaa toi
sistaan. EY-asiassa ovat eräät poliitikot olleet 
paremmin tietoisia tästä ongelmasta kuin mo
net taloustieteilijät. On syytä toivoa, että jat
kokeskustelun yhteydessä tulee teoreettisen 
ajattelun, argumentoivan todistelun ja moni
puolisen retoriikan arvo yhä enemmän koros
tumaan. 
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