Kansantaloudellinen aikakauskirja – 98. vsk. – 2/2002

ARTIKKELEITA

Kysymyksiä EU:n
laajentumisesta ja
hakijamaiden talouksista
Lauri Taro*
Finanssisihteeri
Valtiovarainministeriö

1. Johdanto

K

äsittelen tässä artikkelissa EU:n itälaajentumiseen liittyviä kysymyksiä sekä hakijamaiden
talouksien erityispiirteitä. Jäsenyyden edellytys
on, että valtio pystyy täyttämään jäsenyyden
velvoitteisiin kuuluvat taloudelliset ja poliittiset vaatimukset eli ns. Kööpenhaminan kriteerit. Eurooppa-neuvosto totesi Laekenissa joulukuussa 2001 pidetyssä huippukokouksessa,
että jos neuvottelujen ja uudistusten tahti jatkuu nykyisellään 10 maata (Kypros, Latvia,
Liettua, Malta, Puola, Slovakia, Slovenia,
Tshekki, Unkari ja Viro) voisi olla valmiita liittymään yhteisöön vuoden 2004 alussa. Bulgarian ja Romanian katsotaan kykenevän täyttämään jäsenyyden ehdot pidemmällä aikavälillä, ja Turkin osalta päätelmissä todetaan, että
* Kirjoituksessa on hyödynnetty valtiovarainministeriön
alaisen laajentumisen kokonaistaloudellisia vaikutuksia selvittävän työryhmän raporttia (2002). Kirjoituksessa esitetyt
mielipiteet ovat kuitenkin kirjoittajan omia, eivätkä välttämättä vastaa valtiovarainministeriön virallista kantaa.

näkymät liittymisneuvottelujen aloittamisesta
ovat parantuneet. Pyrkimyksenäni ei ole käsitellä tässä artikkelissa hakijamaita Kööpenhaminan kriteerien valossa, vaan tarkoitukseni on
hahmotella hakijamaiden talouksien rakenteellisia erityispiirteitä sekä muutamia keskeisiä
laajentumiseen liittyviä ongelmakohtia, joita
nämä erityispiirteet synnyttävät.
EU:n ministerineuvosto käsittelee laajentumiskysymyksiä säännöllisessä, puolen vuoden
välein järjestettävässä, vuoropuhelussa hakijamaiden kanssa. Viimeisin vuoropuhelu järjestettiin keväällä 2002 Madridissa, jolloin aiheena oli talouden rakenteelliset uudistukset.
Vuonna 2001 käsittelyyn tulivat myös hakijamaiden liittymistä edeltävät talousohjelmat
(PEPs, Pre-Accession Economic Programmes)
sekä komission arvio niistä. Hakijamaiden
kanssa käytävän vuoropuhelun lisäksi laajentumisen kokonaistaloudellisia ja talouspoliittisia
kysymyksiä käsitellään, kun komissio raportoi
vuosittain ECOFIN-neuvostolle alijäämien il167
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moittamisen menettelystä (Fiscal Notification),
talousohjelmien arvioinnista sekä korkean tason kokousten tuloksista.

2.

Talouden rakenteellisia
ongelmakohtia

2.1. Paineet julkistaloudessa

Julkisen talouden kestävän tasapainon saavuttaminen on hakijamaille merkittävä haaste.
Useimmilla hakijamailla on edelleen sosialistisen talousjärjestelmän perintönä suhteellisen
raskas ja tehoton julkinen sektori. Sosialismin
romuttumisen jälkeen julkisia lisävaroja on tarvittu runsaasti talouden modernisoimisessa.
Kehittyminen edelleen kohti unionin nykyisiä
jäsenmaita edellyttää mm. sosiaaliturvan parantamista ja uudelleenkohdentamista sekä
mittavia infrastruktuuri-investointeja, jotka
molemmat vaativat runsaasti julkista rahoitusta. PEP-raporteissaan lähes kaikki hakijamaat arvioivat eläkejärjestelmän yhdeksi keskeisimmistä keskipitkän aikavälin rahoitukselliseen kestävyyteen liittyvistä tekijöistä. Lisäksi, myös Naton laajentumisen vuoksi, useiden
maiden puolustusmenoihin kohdistuu menopaineita.
Toisaalta myös useiden hakijamaiden verojärjestelmissä ja veropohjan laajuudessa on
huomattavia kehittämistarpeita. Verojärjestelmä pyritään saattamaan EU:n yhteisölainsäädännön mukaiseksi, mikä johtaa useimmissa
hakijamaissa välillisen verotuksen kiristämiseen
arvonlisäveron yhtenäistämistarpeiden johdosta. Tuloja on edelleen odotettavissa yksityistämisestä, mutta laajamittaisen yksityistämisprosessin päättyminen kuitenkin lisää velanottopaineita. Hallintoa pyritään yleisesti keventämään ja tehostamaan.
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Hakijamaiden budjetit ovat olleet selvästi alijäämäisiä, ehkä Viroa lukuun ottamatta. Vuoden 2000 budjettivajeiden BKT-osuudet vaihtelivat hakijamaiden kesken Viron 0,4 prosentista Turkin 6,0 ja Maltan 7,0 prosenttiin.
Useimmat hakijamaat odottavat vajeiden pienenevän selvästi lähivuosina, mutta tästä huolimatta vajeet ovat suurten menopaineiden
vuoksi jäämässä varsin suuriksi.
EU-jäsenyyden vaikutus hakijamaiden budjetteihin tulee olemaan merkittävä. EU:n jäseniksi tultuaan maat ovat velvollisia estämään
liiallisten alijäämien muodostumisen. Rakennerahastoista uusille jäsenmaille myönnettävien
avustusten määrä voi jo yksistään kohota 4 prosenttiin maan bruttokansantulosta. Kun otetaan huomioon rakennerahastorahoitukseen
vaadittavat kansalliset rahoitusosuudet, muut
EU-budjetista tulevat varat (esim. maataloustuet), EU:n jäsenmaksut sekä jäsenyyteen liittyvät kunkin maan hallintoon kohdistuvat
uudet vaatimukset kustannuksineen, voivat
budjettirasitukset kohota todella merkittäviksi. Varsinkin heti jäsenyyden alussa, kun jäsenmaksut on maksettava välittömästi samalla kun
siirrot EU:n budjetista kansallisiin budjetteihin
tapahtuvat viipeellä, saattavat budjettirasitukset nousta hakijamaiden kannalta kestämättömiksi. Tällöin joudutaan mahdollisesti tekemään jonkinlaisia siirtymävaiheen järjestelyjä.1
Siirtymävaiheen erityisjärjestelyistä päätetään
liittymisneuvottelujen loppuvaiheessa luultavasti vuoden 2002 lopulla.
Hakijamaat arvioivat, että suurimman riskin valtiontaloudelle muodostavat budjetin ulkopuoliset maksusitoumukset, joita ovat esim.
Näitä on alustavasti kaavailtu samantyyppisiksi kuin Suomen liittymisen yhteydessä eli EU-budjetin menopuolen
kertaluonteisiksi korvauksiksi.

1
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pankkilainojen ja -talletusten valtiontakaukset.
Sitoumuksia on erityisen paljon Tshekillä, Maltalla, sekä hieman vähäisemmässä määrin Unkarilla, Slovenialla ja Slovakialla. Julkistalouteen kohdistuvista riskeistä merkittävimpinä
pidettiin valtiontakauksien lisäksi mm. yksityistämisprosessin hidastumista, EU-jäsenyyden
lykkääntymistä, sosiaalivakuutuksia ja kehittymätöntä eläkejärjestelmää.
2.2. Vaihtotaseen vajeen rahoittaminen

Hakijamaiden talouksien yksi luonteenomainen piirre on ollut suuri kauppa- sekä vaihtotaseen vaje. Taseet ovat yleisesti negatiivisia,
koska nopeasti kasvava kulutus ja investoinnit
kotimaiseen tuotantoon lisäävät tuontia samaan aikaan kun vientisektorin kilpailukyky on
usean hakijamaan osalta vielä vaatimaton. Alhaisen säästämisasteen vuoksi kotimaiset säästöt eivät riitä rahoittamaan investointeja, minkä vuoksi rahoitus on saatu pääosin ulkomailta.
Suuri vaihtotaseen vaje ei sinänsä ole ongelmallinen, kunhan sen rahoittaminen on turvattu. Toistaiseksi vajeet on rahoitettu pääosin
suorilla ulkomaisilla sijoituksilla, jotka ovat liittyneet valtion omistamien yritysten yksityistämiseen. Esimerkiksi vuonna 2000 hakijamaiden vaihtotaseen alijäämien keskiarvo oli 5,8
prosenttia kokonaistuotannosta, kun taas suorat ulkomaiset sijoitukset olivat vastaavasti 6,9
prosenttia2 eli keskimäärin vajeet onnistuttiin
rahoittamaan täysin suorilla ulkomaisilla sijoituksilla. Investointien tason säilyminen edellyttää ulkomaista rahoitusta myös jatkossa. Hakijamailla on edessään kuitenkin tilanne, jossa
suoria ulkomaisia sijoituksia on entistä vaikeampi houkutella, koska laajamittainen yksi2

Turkin osalta tietoja ei ollut saatavissa.

tyistämisprosessi on useimmissa maissa jo loppusuoralla. Sijoituksia onkin useimmissa maissa saatava entistä enemmän muuta kautta esimerkiksi uusinvestointeina, missä ollaan useissa hakijamaissa toistaiseksi onnistuttukin. EUjäsenyys jo itsessään lisännee sijoittajien kiinnostusta hakijamaihin, mutta sijoituksia pyritään houkuttelemaan myös talousuudistuksilla. Lisäksi EU:lta saatavien tulonsiirtojen odotetaan osaltaan paikkaavan vajetta.
Hakijamaissa velan osuus kokonaistuotannosta on vielä varsin matala, mutta on lisääntymässä. Vaikka julkisen velan osuus on
useimmissa hakijamaissa kohtuullisella tasolla,
on tietyissä maissa (esim. Puola) olemassa riski, että julkinen velka nousee nopeastikin yli
Maastrichtin sopimuksen enimmäisrajan3 . Velkaisin hakijamaa vuonna 2000 oli Bulgaria
(77 % BKT:sta), kun taas suhteellisesti vähiten
velkaa on Virolla (5 %). Hakijamaat pyrkivät
pienentämään valtion velan rakenteesta johtuvaa riskiä lisäämällä kotimaisen lainanoton
osuutta ja laskemalla liikkeelle kiinteäkorkoisia joukkovelkakirjoja. Velanoton painottaminen kotimaan lainamarkkinoille sisältää kuitenkin sen riskin, että julkinen velanotto syrjäyttää kotimaisen yksityisen sektorin tuotannollisia investointeja.
2.3. Työttömyys

Hakijamaiden talouskasvu on perustunut lähinnä tuottavuuden kasvuun ja näin ollen sen
työllisyysvaikutukset ovat jääneet vähäisiksi.
Voimakkaan rakennemuutoksen seurauksena
työttömyydestä onkin tullut useille hakijamaille
yksi pahimmista ongelmista. Vanhentuneen
teollisuussektorin uudistaminen aiheuttaa
3

Julkisen velan BKT-osuus ei saa olla yli 60 prosenttia.
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useissa hakijamaissa nousupaineita työttömyydelle myös lähivuosina. Työttömyysaste lähestyy 20 % Bulgariassa, Puolassa ja Slovakiassa.
Keskimäärin hakijamaiden työttömyysaste oli
11,8 prosenttia vuonna 2001, josta sen arvioidaan nousevan 13 prosenttiin kuluvana vuonna. Talouskasvun uskotaan myös jatkossa pohjautuvan tuottavuuden kasvuun, joten kasvusta ei ole odotettavissa merkittävää tekijää työttömyyden vähentämisessä. Hakijamaiden työllisyystilannetta leimaa myös varsin alhainen
työhön osallistuvuus. Työllisyysaste oli hakijamaissa keskimäärin 52 prosenttia vuonna 1999,
kun vastaava osuus EU:ssa oli 62 prosenttia.
EU:n yhteinen tavoite on saavuttaa 70 %:n
työllisyysaste vuoteen 2010 mennessä. Työttömyystilanne jatkoi heikkenemistään vuonna
2001, kun rakenteelliset uudistukset ja tuottavuuden kasvu vähensivät edelleen työvoiman
kysyntää.
Työttömyysongelmaa vaikeuttaa monissa
hakijamaissa myös hyvinvoinnin ja työttömyyden jakautuminen hyvin epätasaisesti maan sisällä. Ongelmaa ei ole suotuisasti kehittyneissä kasvukaupungeissa, kuten Prahassa, jossa
työttömyysaste oli 3,4 prosenttia vuonna 2000.
Korkeakoulutettua työvoimaa on hakijamaissa
usein riittävästi, vaikkakin osa työvoimasta on
joutunut ahtaalle alhaisen liikkuvuuden lisäksi
juuri heikon koulutuspohjan takia. Pitkäaikaistyöttömien joukon pienentämiseksi tarvittaisiin
kipeästi täydennys- ja uudelleenkoulutusta.
Nuorisotyöttömyys on hakijamaissa huomattavan korkeaa. Puolan työllisyystilanteen näkymiä heikentää vielä muista hakijamaista poikkeava demografinen kehitys, kun työmarkkinoille on tulossa suuria ikäluokkia. Myös Puolassa nuorisotyöttömyyden kehitys on kipeä
ongelma.
Hakijamaat painottavat PEP-raporteissaan
170

työmarkkinoiden toimivuuden parantamisen
tärkeyttä. Aktiivisella työvoimapolitiikalla pyritään kohdistamaan työllistämisvaikutukset
tiettyihin työttömyystyyppeihin (nuoriso, pitkäaikaistyöttömät jne.). Lisäksi työvoiman liikkuvuudelle tulisi pyrkiä muodostamaan selvästi
nykyistä paremmat edellytykset. Mitä lähemmäksi jäsenyyttä tullaan, sitä tiiviimmin hakijamaiden työllisyyspolitiikassa uudistusten
suunta on sovitettava yhteen EU:n yhteisen ns.
Lissabonin strategian tavoitteiden kanssa.
Työllisyyspolitiikassa päätavoitteena on työllisyysasteen nostaminen, minkä edellytyksenä on
mm. eläkeiän nostaminen.
2.4. Tuotannon rakenne

Hakijamaiden talouksien rakenne on muuttunut merkittävästi kohti muiden markkinatalouksien mukaista tilannetta. Siirtymäkauden
alkuvaiheessa teollisuussektori oli kansantalouden toimialoista yleisesti suurin. Suunnitelmatalouden päättyminen käänsi talouden ja teollisuustuotannon jyrkkään laskuun.4 Useissa
hakijamaissa tuotanto on edelleen siirtymäkauden alun tasoa alempana ja teollisuussektorin
osuus on pienentynyt 45 prosentista reiluun
kolmeenkymmeneen. Palvelusektori on sitä
vastoin kasvanut merkittävimmäksi sektoriksi,
vastaten useimmissa hakijamaissa selvästi yli
puolesta kokonaistuotannon arvosta.
Myös maatalouden osuus kokonaistuotannosta on laskenut, mutta tästä huolimatta maatalous on yksi selkeimmistä hakijamaiden ja
EU-maiden välisistä talouden rakenteellisista
eroista. Maatalous on hakijamaissa suhteellises4 Tuotannon rajun supistumisen kannalta on otettava huomioon ongelmat tilastoinnissa. Todennäköisesti tilastointi
liioitteli tuotannon supistumista.
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ti huomattavasti tärkeämpi talouden sektori
kuin EU:ssa niin pinta-alan, bruttokansantuotteen kuin työllisyydenkin puolesta. Ainoastaan
Tshekissä, Sloveniassa, Kyproksella ja Maltalla sen suhteellinen merkitys on verrattavissa
eräisiin EU-maihin. Vuonna 2000 maatalouden
osuus bruttokansantuotteesta EU:ssa oli 2 prosenttia, kun se Keski- ja Itä-Euroopan maissa
oli keskimäärin 4,6 prosenttia. Hakijamaiden
työvoimasta 20 prosenttia toimii maataloudessa, kun EU-maiden vastaava osuus on vain
4 prosenttia, mikä kuvastaa hyvin hakijamaiden maatalouden tehottomuutta.
Maataloussektorin tehokkuutta pyritään lisäämään valmistautumalla EU:n yhteiseen
maatalouspolitiikkaan, CAP:iin. Maataloussektorilla epävarmuutta lisää useiden hakijamaiden osalta omistusoikeuksien palauttaminen
aikaisemmille omistajille.5 Yksi siirtymäkauden
suurimmista yhteiskunnallisista hankkeista eli
maanomistuksen yksityistäminen on eräiltä
osin edelleen kesken. Lisäksi maauudistuksen
lopullinen toteutus ja toimivien maakaupan
markkinoiden luominen edistyy hitaasti useassa hakijamaassa. Tämä haittaa maakaupan ja
asuntomarkkinoiden kehittymistä sekä rakentamista, millä on epäsuotuisia vaikutuksia talouden rakennesopeutumiseen mm. työmarkkinoiden toimintaan ja rahoitukseen.

3. Reaalinen lähentyminen ja
rahaliiton jäsenyys
Markkinoiden toimivuutta, talouden vakautta
ja taloudellista toimintaa sääteleviä instituutioita koskevien kriteerien täyttäminen on
5
Esimerkiksi Puola arvioi yleisesti uudelleenyksityistämiseen liittyvien korvausvaatimusten paisuvan äärimmäisessä
tapauksessa vastaamaan jopa kolmannesta maan kokonaistuotannon arvosta.

Taulukko 1. Maataloussektorin osuus BKT:sta ja työvoimasta vuonna 2000

Bulgaria
Kypros
Latvia
Liettua
Malta
Puola
Romania
Slovakia
Slovenia
Tshekki
Turkki
Unkari
Viro

%
BKT:sta

% työvoimasta

14,5
3,8
4,5
7,6
2,3
3,3
12,6
4,5
3,2
3,9
14,6
4,1
6,3

9,0*
9,2
13,5
19,6
1,9
18,8
42,8
6,7
9,9
5,1
34,9
6,5
7,4

* vuonna 1999
Lähde: Euroopan komissio (2001a), EUROSTAT
(2001a).

luonnollisesti välttämätöntä jäsenyydelle, mutta
tärkeintä, sekä maiden itsensä että unionin toimivuuden kannalta, on hakijamaiden ja nykyisten jäsenmaiden elintasoerojen asteittainen
umpeen kurominen. Tämä voi toteutua ainoastaan hakijamaiden hyvän, EU:ta paremman,
reaalitaloudellisen kehityksen seurauksena.
Hakijamaiden kokonaistuotannon on siis kasvettava selvästi nopeammin kuin EU:ssa keskimäärin, jotta reaalinen lähentyminen voi jatkua. Reaalisella lähentymisellä tarkoitetaan juuri elintaso- ja tuottavuuserojen kaventumista
hakijamaiden ja EU-maiden välillä.
Hakijamaiden taloudet ovat kasvaneet suhteellisen nopeasti viime vuosina, mutta reaalinen lähestyminen on jäänyt siitä huolimatta
vähäiseksi. Hakijamaiden ostovoimapariteetin
mukaiset keskimääräiset tulot asukasta kohti
EU:n keskiarvoon nähden ovat nousseet vuoden 1995 34,5 prosentista 35,2 prosenttiin
171

ARTIKKELEITA

K AK 2 / 2 0 0 2

Kuvio 1. Hakijamaiden ostovoimapariteetin mukaiset BKT/asukas-osuudet EU:n keskiarvoon nähden vuosina 1996, 2000 ja
2004*

* = Komission ennuste
Lähde: Euroopan komissio (2001b).

vuonna 2000. Erot hakijamaiden kesken ovat
suuria: Kyproksen tulot asukasta kohti vastasivat vuonna 2000 83 prosenttia EU:n keskiarvosta ja Bulgarian 24 prosenttia. Eniten lähentymistä on tapahtunut Slovenian, Unkarin ja
Viron osalta, kun taas Bulgarian, Romanian ja
Tshekin osalta lähentyminen on ollut negatiivista (European Commission 2001b). Hakijamaat odottavat talouskasvun jatkuvan lähivuosina melko voimakkaana, useimmat yli neljän
prosentin vuosikasvua. Talouskasvun jatkumi172

nen PEP-raporteissa esitettyjen kasvuarvioiden
mukaisesti johtaisi tulokseen, jossa Kypros,
Slovakia, Slovenia, Tshekki, Unkari ja Viro yltävät 20 vuodessa tulotasoon, joka vastaa vähintään 75 prosenttia EU:n keskiarvosta. Useille hakijamaille kiinniotto näyttäisi kestävän
useamman vuosikymmenen ajan.
Hakijamaiden talouskasvu hidastui viime
vuonna maailmantalouden heikentyneiden näkymien myötä, joskaan ei yhtä voimakkaasti
kuin EU:ssa. Euroopan komission (2002a)
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mukaan kotimaisen kysynnän voimistuminen
on kompensoinut heikentyneen viennin vaikutusta. Komissio uskoo, että hakijamaat palaavat nopeamman talouskasvun uralle taas vuonna 2003 kasvun ollessa silloin keskimäärin neljä
prosenttia. Huomattava reaalinen lähentyminen edellyttää kuitenkin tätä nopeampaa talouskasvua.
3.1. Rahaliitto ja nominaaliset kriteerit

Hakijamaat näkevät usein houkuttelevana talouspoliittisena strategiana rahaliiton nominaalisten kriteerien eli ns. Maastrichtin kriteerien
nopean täyttämisen ja pikaisen EMU:n jäsenyyden. Perusongelma hakijamaiden liittyessä talous- ja rahaliittoon on se, että niiden taloudet
ovat edelleen, ja tulevat pitkään olemaan, hyvin erilaisia kuin nykyisten jäsenmaiden taloudet.
Unioniin liittyessään hakijamaista tulee,
Ruotsin tavoin, asemaltaan poikkeusmaina talous- ja rahaliiton jäseniä. Ne noudattavat kaikkia talous- ja rahaliiton säännöksiä, mutta eivät siirry EMU:n kolmanteen vaiheeseen eli
yhteiseen rahaan. Hakijamaita koskee heti EUjäsenyyden alusta velvoite välttää liiallisia budjetin alijäämiä ja pitää talouspolitiikkaansa –
valuuttakurssipolitiikka mukaan lukien – yhteistä etua koskevana asiana.6
Kolmanteen vaiheeseen siirtyäkseen maiden on ensin täytettävä samat Maastrichtin lähentymiskriteerit kuin nykyistenkin euroalueeseen kuuluvien maiden. Lähentymiskriteerejä
6
Samoin uusia jäseniä velvoittaa siirtymäsäännösten mukana tuleva keskuspankkirahoituksen kielto sekä säädökset
rahoitusmarkkinoiden vapauttamisesta (EMU:n 1. vaihe).
Kaikki hakijamaat ovat sitoutuneet turvaamaan keskuspankin itsenäisyyden ennen liittymistä EU:iin.

on neljä. Inflaatiolle ja pitkälle korolle on asetettu yläraja, samoin julkiselle velalle ja julkisen talouden vuotuiselle alijäämälle suhteessa
bruttokansantuotteeseen. Lisäksi valuuttakurssin on oltava vakaa.
Yksikään hakijamaa ei vielä täytä kaikkia
lähentymiskriteerejä. Yleisesti ottaen kaikkein
kauimpana tavoitteista näyttäisi olevan pitkä
korko, mikä heijastelee markkinoiden näkemystä hakijamaiden vakaudesta ja inflaationäkymistä.7 Muodollisten kriteerien saavuttaminen suhteellisen lyhyessä ajassa on useiden hakijamaiden ulottuvilla, mutta ennenaikainen
pyrkiminen kriteerien täyttämiseen on usealla
tavalla ongelmallista. Esimerkiksi julkisen talouden vakauden ylläpitäminen tilanteessa, jossa uusiin jäsenvaltioihin kohdistuu monia uusia
menopaineita ja joissa niiden verojärjestelmät
ovat vielä kehittymättömiä, ei ole mutkatonta.
Inflaation ei arvioida enää pahemmin uhkaavan useimpien hakijamaiden talousvakautta, mutta hintojen nousuvauhti on kuitenkin
edelleen selvästi nopeampaa kuin EU:ssa. Välttämättömään reaaliseen lähentymiseen liittyy
reaalisen valuuttakurssin vahvistuminen joko
nimellisen kurssin vahvistumisen tai korkeamman inflaation8 kautta. Näin ollen pyrkimys
täyttää rahaliiton kriteerit estämällä valuuttakurssin tai inflaation vapaa kehitys vaarantaa
reaalisen lähentymisen jatkumisen. Vuonna
2000 hinnat nousivat poikkeuksellisen voimakHakijamaiden pitkiä korkoja nostanee myös likviditeettipreemio, koska markkinat ovat pienet. EU:n jäsenyys todennäköisesti parantaa sijoittajien odotuksia valtioiden velan
takaisinmaksukyvystä, vaikka euroalueen alhaisesta korkotasosta ei päästä hyötymään ennen EKPJ:hin liittymistä.
7

Kiinniottamisprosessissa hintatasolla on taipumus nousta
nopeammin kuin kehittyneemmissä maissa ns. Balassa-Samuelson -efektin johdosta.
8
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Taulukko 2. Maastrichtin kriteerien toteutuminen hakijamaissa vuosina 2000–2002
Valuutta- Pitkä
Inflaatio, %
kurssikorko**,
vakaus
%
viitearvo
Bulgaria
Kypros
Latvia
Liettua
Malta
Puola
Romania
Slovakia
Slovenia
Tshekki
Turkki
Unkari
Viro

Julkisen talouden
tasapaino, % BKT:sta

Valtion velka***,
% BKT:sta

2001*

2001

2000

2001

2002e

2000

2001

2002e

2000

2001a

2002e

–
0,0
–
–0,8
2,8
–
–0,5
0,5
–4,5
–1,3
0,2
–
0,0
0,8

7,0
5,2
–
10,7
7,9
–
8,3
34,9
7,8
–
5,5
–
6,7
4,7

2,8
10,3
4,1
2,7
1,0
2,4
10,1
45,7
12,0
8,9
3,9
54,9
9,8
4,0

3,3
7,5
2,0
2,5
1,3
2,9
5,5
34,5
7,3
8,4
4,7
54,4
9,2
5,9

3,2
7,5
3,1
3,0
2,7
2,6
4,0
26,0
4,1
7,5
3,9
51,0
5,2
4,1

–3,0
–0,7
–2,7
–2,7
–3,3
–7,0
–3,8
–4,0
–4,8
–1,6
–3,3
–6,0
–3,1
–0,4

–3,0
1,8
–3,0
–1,7
–1,7
–7,0
–5,6
–3,3
–5,5
–1,3
–5,5
–28,7
–4,3
0,2

–3,0
–0,8
–2,6
–2,8
–1,8
–5,5
–6,3
–3,0
–5,0
–1,3
–6,7
–22,1
–4,9
0,1

60,0
83,8
–
10,0
28,3
–
43,8
29,2
32,9
25,1
29,2
–
56,1
6,6

60,0
72,5
–
12,2
29,0
–
38,0
31,2
42,7
25,4
29,0
–
51,5
6,2

60,0
68,3
–
11,4
28,4
–
37,5
32,2
42,0
26,0
30,5
–
49,1
5,8

* Prosentuaalinen muutos suhteessa euroon viimeisen neljän viikon sisällä (Deutsche Bank Research 2002).
** 10 vuoden valtion velkakirja. Lyhyempi maturiteetti Bulgarialle, Latvialle, Liettualle, Romanialle, Slovakialle ja Virolle.
*** Määritelmä saattaa erota EU:n määritelmästä.
e = ennuste, a = arvio
Lähde: European Commission (2002a), Deutsche Bank Research (2002).

kaasti öljyn hinnan nousun johdosta, mutta lähivuosina hakijamaat odottavat inflaation kuitenkin hidastuvan, vaikka hintapaineita kasvattavat lähivuosina mm. hintasääntelyn purkaminen, verotuksen saattaminen yhteisölainsäädännön mukaiseksi sekä EU:n yhteisen maatalouspolitiikan CAP:n käyttöönotto.
Hakijamaiden EMU-kypsyyttä arvioitaessa
ongelmallista on myös se, että talouden tasapainottomuudet julkisen talouden tai inflaation suhteen saattavat kärjistyä vasta myöhemmin. Riskinä on erityisesti se, että uudet
jäsenet täyttävät nimelliset kriteerit muodollisesti, mutta ovat niiden suhteen väärällä kehitysuralla.
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3.2. Valuuttakurssit ja ERM II

Valuuttakurssien vakautta koskeva kriteeri ei
ole yksiselitteinen. Käytännössä rahaliiton jäsenyyden ehtona on se, että valuutta on kuulunut Euroopan valuuttakurssijärjestelmään
ERM II:een vähintään kaksi vuotta.9 Tästä
säännöstä kuitenkin tingittiin Suomen ja Italian

”Euroopan valuuttajärjestelmän valuuttakurssijärjestelmässä määrättyjen tavanomaisten vaihteluvälien noudattaminen ainakin kahden vuoden ajan siten, että ettei valuutan ulkoista arvoa ole alennettu suhteessa toisen jäsenvaltion valuuttaan”. (Euroopan unioni, 1997: Euroopan yhteisöjen perustamissopimus 121 artikla, kohta 1.)

9

Lauri Taro

kohdalla. Yhdenvertaisen kohtelun periaatteen
mukaan uusiin euroalueen jäseniin sovelletaan
samoja kriteerejä kuin vanhempiin jäseniin.
Ennen EU-jäsenyyttä hakijamaan harjoittamalle valuuttakurssipolitiikalle ei ole rajoituksia. EU-hakijamaiden raha- ja valuuttakurssipoliittiset ratkaisut ovat hyvin erilaisia. Yleisesti ottaen pienimmät hakijamaat ovat säilyttäneet kiinteisiin valuuttakursseihin perustuvat
järjestelmänsä. Valuuttakurssin kiinnittämisellä
on pystytty useimmissa tapauksissa alentamaan
inflaatiota varsin nopeasti. Suuremmat hakijamaat ovat liikkuneet valuuttakurssipolitiikassaan toiseen suuntaan. Niiden valuutat kelluvat, ja useat maat ovat ottaneet käyttöön inflaatiotavoitteen. Maat voivat periaatteessa jatkaa nykyisillä kurssijärjestelyillä ERM II -jäsenyyteen saakka. Yhteensopivuus joudutaan aikanaan arvioimaan tapauskohtaisesti.
Päätös hakijamaiden liittymisestä ERM II
-järjestelmään sekä sen yhteydessä määräytyvä
keskikurssi ovat keskeisiä askelia maiden tiellä
rahaliittoon. Liian aikaisin ja puutteellisten
edellytysten vallitessa tapahtuva valuuttakurssin kytkeminen ERM II -järjestelmään voi helposti johtaa alhaiseen tuotannon kasvuun ja
heikkoon työllisyyteen. Lisäksi liian aikainen
rahaliiton jäsenyys voi olla ongelmallista euroalueen korko- ja valuuttakurssivakauden kannalta. Jos uusien jäsenmaiden talouksien ja rakenteiden sopeutuminen on niiden liittyessä
unionin jäseniksi vielä pahasti kesken, voivat
kiinnityskurssia koskevat päätökset muodostua
kriittisiksi. Hakijamaiden liittyessä euroalueeseen, työvoiman liikkuvuutta koskevat rajoitukset voisivat olla edelleen voimassa ja työmarkkinoiden sopeutuminen olisi tällöin olennaisilta osin kesken.
Vaikka ERM II -järjestelmä mahdollistaa
valuuttakursseille laajat 15 prosentin suuruiset

vaihteluvälit, ei ole itsestään selvää, että edes
tämä olisi kaikkien hakijamaiden tapauksessa
riittävä sopeutumisvara tulotasoerot ja mahdolliset ulkoiset paineet huomioonottaen. Joka tapauksessa suuret kurssivaihtelut eivät olisi
myöskään ERM II -järjestelmän puitteissa toivottavia, koska ne loisivat järjestelmään epävakautta.
Ennen jäsenyyttä ja jäsenyyden alkuvaiheessa hakijamaiden tulisi harkita talouspoliittista
strategiaansa. Kuinka varmistaa nopea reaalinen lähentyminen samalla, kun ylläpidetään
kestävällä tavalla makrotaloudellista vakautta,
jota nominaaliset lähentymiskriteerit kuvastavat? Kestävä ja uskottava rahataloudellinen vakaus savutetaan vain pitkään jatkuvan hyvän
reaalitaloudellisen kehityksen ja tasapainoon
tähtäävän talouspolitiikan tuloksena. Mitä parempi talouskehitys hakijamaissa saavutetaan ja
mitä kypsempiä maiden taloudet ovat, sitä laajempi ja paremmin toimiva laajentuneesta rahaliitosta voi tulla. "
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