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Saksan liittopresidentti Roman Herzog piti vii
me keväänä huomiota herättäneen puheen. Sii
nä hän totesi tämän päivän Saksan olevan pe
lon riivaama yhteiskunta, joka on kyvytön so
peutumaan maailman muuttumiseen. Verrattu
na Aasiaan ja USA:han Saksa on Herzogin 
mielestä kadottanut luovuutensa ja dynaami
suutensa. Jos Herzogin analyysi pätee Saksaan, 
niin se pätee epäilemättä paljolti myös moniin 
muihin EU-maihin. Ne painivat hyvin saman
laisten ongelmien kanssa kuin Saksa, jossa 
päällimmäisenä ongelmana on työttömyys. 

Mikä Euroopassa on mennyt pieleen? Paras 
vertailukohta nykyiselle Euroopalle ei ole ehkä 
muut mantereet, vaan sodanjälkeinen Euroop
pa. Se oli eittämättä luova ja dynaaminen. Siitä 
hyvänä esimerkkinä on sodanjälkeinen Länsi
Saksa ja sen ns. talousihme. Se on siinäkin 
mielessä ajankohtainen, että Länsi-Saksan ta
lousihmeen arkkitehdin Ludwig Erhardin syn
tymästä on tänä vuonna tullut kuluneeksi 100 
vuotta. 

Mitä annettavaa Erhardilla on tätä päivää 

silmällä pitäen? Hänen toimintaansa ja ajatuk
siaan hyvin vapaasti tulkiten Erhardin piikkiin 
voi panna seuraavat väittämät: 
1 Markkinataloudella on oltava hyvät puitteet 
ja pelisäännöt 
2 Julkisen talouden liian suuri koko haittaa ta
louden toimintaa 
3 Yhteiskunnan pitää huolehtia ihmisistä, joilla 
ei ole kykyä hankkia toimeentuloaan, muuten 
ihmiset ovat vastuussa itsestään 
4 Talouden kannalta välttämättömiä päätöksiä 
ei saa viivytellä. 

Erhardille markkinatalouden kulmakiviä oli
vat vakaus ja erityisesti rahan arvon vakaus se
kä markkinoiden hyvä toiminta. Se että mark
kinoiden toiminnasta täytyy erikseen huolehtia 
tuntuu olevan vieläkin monille vierasta. Mark
kinatalous kuitenkin vaatii pelisääntöjä toimi
akseen tehokkaasti. Myös Brysselin byrokratia, 
joka säätelee monia asioita julkisista hankin
noista kurkkujen mittoihin on välttämätön pa
ha. Se täytyy hyväksyä, jos halutaan todelliset 
sisämarkkinat Eurooppaan. 
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ED -maiden ongelma on usein kansalliset 
järjestelmät, jotka ovat aikojen saatossa tulleet 
ensin yritysten ja kansalaisten suojaksi ja nyt
temmin yhä enemmän taakaksi. Saksassa tarvi
taan Herzogin mukaan 19 viranomaisen lupa 
teollisuusyrityksen perustamiseksi. Kuten hän 
toteaa, Saksassa tehdastarkastajat olisivat sul
keneet autotallin, jossa Bill Gates aloitti yrityk
sensä. 

On selvää, että sääntöjen lisäksi kireä vero
tus tukahduttaa yrittämistä ja työllisyyttä. Tästä 
osoituksena on harmaa talous, joka kukoistaa 
ja työllistää. Se kukoistaisi tietysti vielä laa
jemmin, jos se olisi laillista toimintaa. Vero
tuksen haittavaikutuksia voidaan yrittää vähen
tää verotuksen painopisteen muutoksilla. Mutta 
todellisuudessa esimerkiksi neutraalit könttä
summaverot ovat vain teoriaa. Käytännössä ve
rotuksen haittavaikutukset riippuvat pitkälti ve
rotuksen kokonaistasosta, jonka puolestaan sa
nelee julkisen sektorin laajuus. 

Erhard nosti Saksan julkisten menojen 
BKT-suhteen 29 prosentista v. 1950 31 pro
senttiin v. 1960. Ehkä tätä vastaavan, noin 30 
prosentin luokkaa olevan veroasteen markkina
talous kestää helposti ilman suuria haittoja. 
Kestääkö talous pahasti yskimättä esimerkiksi 
yli 40 prosentin veroasteen, on hyvä kysymys. 
Saksan nykyinen, noin 50 prosentin meno- ja 
sen mukainen veroaste koetaan kuitenkin siellä 
laaj asti melkoiseksi ongelmaksi. 

Verotuksen vääristävät vaikutukset ovat nyt 
erilaiset kuin ennen. Meillä on tänään paljon 
tehokkaammat raha- ja hyödykemarkkinat kuin 
vaikkapa 20 vuotta sitten. Hyvä esimerkki vää
ristymien korostumisesta markkinoiden vapau
tuessa on se, miten korkomenojen verovähen
nys kannusti ihmiset lainaamaan 80-luvulla ra
hamarkkinoiden säätelyn purkautuessa. Vero
tus vääristää myös työmarkkinoiden toimintaa 
tänään eri tavalla kuin 1970- ja 1980-luvuilla, 
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jolloin kilpailu oli monesta syystä varsin rajoi
tettua. 

Verotuksen kattoa säätelee myös kansainvä
linen verokilpailu enemmän kuin ennen. Kun 
haarukoidaan julkisten menojen sopivaa tasoa, 
onkin haarukoitava juuri kestävää veroastetta. 
Veroasteen korkeudelle asettaa rajansa yhtäältä 
se, että kansainvälisesti liikkuvia veropohjia 
voidaan verottaa vain varsin lievästi ja toisaalta 
se, että vähemmän liikkuvia veropohjia voi
daan verottaa vain tiettyyn pisteeseen asti il
man huomattavia tuotanto- ja työllisyystappioi
ta. Onko tältä kannalta maksimaalinen julkisten 
menojen suhde BKT:hen Erhardin aikainen 30 
% vaiko Suomen nykyinen lähes kaksinkertai
nen taso? 

Hyvinvointivaltio voisi säilyä Suomessa, 
vaikka julkiset menot olisivat 40 % suhteesa 
BKT:hen, sillä vielä v. 1980 Suomen julkiset 
menot olivat alle tuon tason. Tällöin tosin työt
tömyyden ja sen aiheuttamien julkisen talou
den kustannusten olisi selvästi laskettava ny
kyisestä. Työttömyyden lasku yksinään ei kui
tenkaan riittäisi, vaan 40 prosentin menoastee
seen pääsy edellyttäisi myös päätösperäisiä 
säästöjä. 

Ison-Britannian julkisten menojen BKT-aste 
on ensi vuonna ilmeisesti jo alle 40 %. Siitä 
huolimatta Blairin hallitus aikoo vielä käydä 
tiuhalla kammalla läpi koko julkisen sektorin. 
Monien ED-maiden olisi varmaan syytä viedä 
läpi sama harjoitus katsoen, missä tuhlataan ja 
mikä julkinen toiminta on vähemmän tärkeää. 

Julkisten menojen kestävän tason määrittä
misessä on olennaista tietää, minkä tasoisen ra
kennetyöttömyyden kanssa aiotaan elää. Suomi 
lykkäsi työttömyysongelmaa tulevaisuuteen 
1980-luvulla lisäämällä julkisen sektorin työlli
syyttä 150 tuhannella henkilöllä. Nyt vallitsee 
jonkinlainen yhteisymmärrys siitä, ettei työttö
myysongelmaa voida ratkaista julkisen sektorin 



työllisyyttä nykyisestä paisuttamalla. Eri mieltä 
ollaan siitä, millä edellytyksillä yrityksiin syn
tyy riittävästi uusia työpaikkoja ja millä ehdoil
la nuo työpaikat otetaan vastaan. 

Jos työttömyysongelma todella halutaan rat
kaista, voidaan tuskin välttää arvokeskustelua 
yksilön vastuusta ja velvoitteista. Erhardin aja
tus, jonka mukaan yhteiskunta huolehtii vain 
niistä ihmisistä, jotka eivät itse pysty toimeen
tuloaan hankkimaan on ajankohtainen. Onko 
työttömän otettava vastaan siivoojan tehtäviä, 
jos muita töitä ei ole tarjolla? Arvokeskustelun 
voi aloittaa vaikka tästä kysymyksestä. 

Arvokeskustelun sijasta käydään säilyttä
miskeskustelua. Intressiryhmät saavat aina tu
ekseen ekonomisteja, viranomaisia tai muita 
asiantuntijoita ja näiden perässä toimittajia 
kannattamaan julkisten menojen säilyttämistä 
olipa kyse sitten vaikka rakentamisen, maata
louden tai telakoiden tukemisesta. Tuskin löy
tyy sellaista julkista menoa, jota jonkun ekono
mistin mallista löytyvällä ulkoisvaikutuksella 
ei voida puolustaa. Julkisen talouden kokoa 
säätelevätkin velkaantuminen ja rahamarkki
nat, eivät ekonomistien näkemykset julkisen ta
loudenjärkevästä koosta. Jajos hyvinvointival
tio johonkin kaatuu, niin se kaatuu siihen, että 
rahamarkkinat antavat sen ensin velkaantua lii
an pitkälle. 

Roman Herzog kuvaa puheessaan prosessin, 
jolla vähänkään merkittävämmät uudistukset 
kaatuvat Saksassa intressiryhmien, median ja 
politiikan vuorovaikutuksessa. Hänen mukaan
sa mm. poliitikot kyllä pystynevät tunnista
maan, mikä on oikein, mutta hekään eivät pys
ty tai halua toimia yleistä mielipidettä vastaan. 
Ludwig Erhard oli ainakin uransa alussa toista 
maata. 

Erhard ajoi v. 1948 lyhyessä ajassa läpi kol
me tuolloin erittäin epäsuosittua asiaa. Kesä
kuun 20. päivä toteutettiin rahauudistus, jossa 

Martti Hetemäki 

luotiin D-markka. Tuolloin Erhard totesi radio
puheessaan seuraavasti: "Kun yritän vahvistaa 
kansalaistemme luottamusta uuteen valuut
taamme, en vetoa joihinkin epämääräisiin ja 
hämäriin uskomuksiin ihmeistä, vaan teidän 
kaikkien ymmärrykseen ja terveeseen järkeen." 
Uudistus vei valtaosan monien talletuksista, oli 
aluksi erittäin epäsuosittu, mutta toi vakaan ra
han: Kun D-markka oli luotu, lopetti Erhard 
24. kesäkuuta hintasäännöstelyn. Saman vuo
den marraskuussa hän lopetti vielä palkkasään
nöstelyn. 

Tämän päivän päättäjiin nähden Erhard oli 
etulyöntiasemassa. Hän pystyi olemaan välittä
mättä esim. hinta- ja palkkasäätelystä hyötyvis
tä intressiryhmistä. Mutta Erhard myös erosi 
edukseen Euroopan nykyisistä päättäjistä siinä, 
ettei hän vitkastellut tehdessään ikäviä mutta 
välttämättömiä päätöksiä. 

Tänään monen EU-maan politiikan henki on 
se, että ikäviä päätöksiä lykätään siihen asti 
kunnes asiat ovat niin rempallaan, että yleinen 
mielipidekin vaatii jo päätöksiä. Riskit siirtyvät 
aikaan, jolloin niistä vastaavat ovat jo poistu
neet kuvioista. Ja vaikka eivät olisi poistuneet
kaan, niin politiikan logiikka toimii yleensä si
ten, että vain päätöksistä joutuu vastuuseen, ei 
yleensä päättämättömyydestä. 

Syy ei tietenkään ole poliitikoissa, vaan 
yleensä ihmisissä, jotka Herzogin mukaan pel
käävät. Ja eurooppalaiset pelkäävät muutosta. 
He pelkääväät muutosta sosiaaliturvaan, muu
tosta työelämään ja muutosta yhteiskuntaan 
yleensä. Keskustelua muutoksista, kuten yhtei
seen rahaan siirtymisestä käydään pelonsekai
sin tuntein. Jos sodanjälkeinen sukupolvi olisi 
ollut yhtä pelokas ja päättämätön, niin EU
maat olisivat elintasoltaan nyt lähempänä enti
siä Itä-Euroopan maita. Kuten Herzog toteaa: 
"Pelon riivaama yhteiskunta on kyvytön uudis
tumaan ja siten myös kyvytön muokkaamaan 
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tulevaisuuttaan. Pelko latistaa luovuuden ja 
rohkeuden kulkea omia teitä, se latistaa uskon, 
että ongelmat voidaan hallita. " 

Kun muutosta vastustetaan, ei hinnalla ole 
väliä. Sitä vastustetaan perinteisten arvojenkin 
kustannuksella. Työ ja sen suoma vapaus eivät 
paljon paina etujen puolustamisen rinnalla. 
Muutosta vastustetaan myös tulevista sukupol
vista piittaamatta. Mutta mitä tiukemmin muu
tosta vastustetaan, sitä rajumpana se lopulta tu
lee, sillä Eurooppakin joutuu sopeutumaan 
maailman muuttumiseen. 

Herzogin analyysi pätee useimpiin ED-mai
hin. Niiden järjestelmät vastaavat paremmin 
1970- kuin 2000-luvun haasteisiin. Siksi EU
maat vaikuttavat nopeasti muuttuvassa maail
massa joskus vanhalta kehäraakilta, josta veto 
on loppu. 

* * * 
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Avoin keskustelu aroista yhteiskunnallista asi
oista on Suomessa historiallisistakin syistä ol
lut vähäistä. Vanhasta muistista luotetaan sii
hen, että poliitikot tekevät vaikeatkin päätökset 
maan etujen kannalta hyvissä ajoin ilman sen 
kummempaa debattia. Ajat ovat kuitenkin 
muuttuneet. Uusia avauksia tekevä ja päättä
väinen poliittikko ajetaan intressiryhmien ja 
median toimesta helposti paitsioon. Poliitikkoja 
vielä enemmän asemansa puolesta joutuvat pel
käämään juuri intressiryhmien edustajat. Hei
dän on hyvin vaikea tukea jäsenkuntansa lyhyt
näköisten etujen kaventamista ilman, että julki
nen keskustelu on ensin tullut samaan johto
päätökseen. Siksi nyt tarvittaisiin mm. ekono
mistien puheenvuoroja vaikeista linjakysymyk
sistä. Jos asiantuntijatkaan eivät uskalla käydä 
ennakkoluulotonta keskustelua, pysyvät debatti 
ja sen myötä päätöksenteko helposti yhtä puu
routuneena kuin tähänkin asti 




