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LUKIJALLE

Suomen pii€itds liittymisestii EMUun on pian edessd. Keskusteluun on
endi varsin vdhdn aikaa, ja kiiytiinndn valmisteluihin on jo ryhdytty, kaiken
varalta. Olen tdhein monisteeseen koonnut vain muutamia aspekteja
valtavan laajasta asioiden spektristd. Esitetyt mielipiteet ovat omiani.

Elaikejtirjestelmdn osalta EMU tuo mukanaan uusia asetelmia joista on hyvd
olla tietoinen. Muuttunut tilanne on seurausta yleisistd talouspoliittisista
seikoista, ja sen lisiiksi suoraan ns. EMU-kriteereistd, joiden merkitys
korostuiDublinin hallitusten vdlisen konferenssin jiilkeen. Tyoelakejdrjestel-
md on ndissd kriteereissd katsottu kuuluvan julkiseen sektoriin, joten
kriteereihin kohdistuvat vaatimukset ja paineet koskettavat suoraan my6s
ty6eltikesektoria. Ty6eldikejdrjestelmi on kuitenkin, eurooppalaisittain
kohtuullisen etuustasonsa ja osittaisen rahastoinnin takia melko hyvdssd
"neuvotteluasemassa" my6s EMUun mentdessd. Eldkesektori on vahvasti
sidottu muuhun talouteen ja ongelmia tulee siten oletettavasti vain siind
tapauksessa, ettd koko kansantaloutemme joutuu kriisitilanteeseen.

Ldhestyn ongelmaa yleisemmdn keskustelun kautta, joten luvut 2-3 sisiiltii-
vdt melko vdhdn viittauksia eldketurvaan. Eliikejdrjestelmdd olen kisitellyt
erityisesti luvussa 4. Luvussa 5 olen pyrkinyt hahmottamaan asiakokonai-
suudet tulevaisuuden skenaarioina. Mimeinen luku sisdltdd loppusanojen
listiksi lyhyen yhteenvedon.

Helsingissd 5. maaliskuuta 1997

Mikael Forss
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EMUn vaikutuksia Suomen elikejirjestelmiin

Alkusanat

Tarkoituksenani on seuraavassa artikkelissa pohtia Euroopan talous ja rahaliiton
(EMUn) ja sitii seuraavan sisdmarkkinoiden syventymisen mukanaan tuomia yleisid
vaikutuksia Suomen eliikejdlrjestelmddn. Tdtd kysymystd pohtiessani, en voi rajoittua
pelkdstddn eldkejirjestelmddn ja sosiaaliturvaan, vaan sivutuotteena syntyy pakosta-
kin laajempi keskustelu Euroopan ja Suomen tulevaisuudesta.

Artikkeli on aiemmin kokoamani muistion ty6stetty ja laajennettu versio, eikti edellyt6
lukijalta akateemisen taloustieteen hallintaa.

Ldhden oletuksesta, ettd EUn/EMUn suurimmat ja tdrkeimmdt vaikutukset ovat epd-
suoria, eli tulevat politiikan ja talouden yleisen ktiytteytymisen kautta. On aihetta
olettaa, ettei nditd vaikutuksia ole tarpeeksi tiedostettu ja pohdittu yhteiskunnassam-
me, eikd mydskdin eldkejiirjestelmdssd erityisesti. Suomen historiallisista syistd
muodostunut kritiikit6n ja suljeftu ilyllinen ilmapiiri on varmaan vaikuttanut siihen, ettd
myds koulutetut taloustieteilijdt ovat olleet EUn ja EMUun liittyvissd asioissa hiljai-
sempia kuin Ruotsin vastaava ammattikunta.

Ndin ollen Ruotsi on ottanut Suomea varovaisemman kannan EMUun, vaikka sikdl6i-
nen ty6ttomyys on pienempi. Myds Ruotsin talouden rakenne on Suomen rakennetta
jossain mddrin monipuolisempi ja se muistuttaa enemmdn EU:n suurten maiden
rakennetta. Ruotsi olisi taloutensa rakenteen puolesta Suomea sopivampi ehdokas
yhteiselle valuuttahankkeelle.

Syksyllai 1996 ilmestynyt talousprofessori Lars Calmforsin ty6ryhmdn mietinto ei
suosittele Ruotsille EMUun menoa ensimmdisessd vaiheessa, lShinnd tyovoimapo-
liittisista syistd. Huomattavaa on myds, ettd EMUn vastustus on jakautunut Ruotsissa
poliittisesti melko tasaisesti.

lso-Britanniassa kiydddn voimakas keskustelu EMUa vastaan, jossa sekd konserva-
tiivit, ettd tydvdenpuolueen parlamentinjdsenet kritisoivat Majorin hallituksen EU-ystai-
vdllistd linjaa, sikildiset argumentit ovat olleet huolestuneita rahapoliittisen valtan
menetyksesti. Saksassa ehkd eniten peldtiin, etti EMUn mukana maahan tuodaan
inflaatiota ja valuutan heikkenemistd.

Tosin the Economist-lehden (14.12.96) mukaan, keskustelemattomuus on ollut yleistd
koko Euroopassa. Tyypillistd on lisiksi ollut asenteiden lukkiutuminen puolesta tai
vastaan, mikd taas on johtanut varsin vdhiiseen keskusteluun erilaisista politiikan
muotoiluvaihtoehdoista.
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EMUn edut seuraavat kaupankiynnin ja neljdn vapauden lopullisesta sinetdimisestd.
Oletettavasti yhteinen raha loisi stabiilit ja vakaat olosuhteet Euroopan sisiiselle
liiketoiminnalle. Tdstd on toivottu seuraavan my6s poliittinen stabiilisuus.

Riskit taas liittyvdt EU-maiden suhteisiin Euroopan ulkopuolisiin suuriin talous ja
valtaryhmittymiin. EMUn kautta luodaan uusi megavaluutta jonka kilpasuhteet tule-
vaisuuden dollariin taijeniin on epdselva. EU tuskin tayttaa ns. optimaalisen valuutta-
alueen edellytyksid, joten on odotettavissa suurehkoja sisdisiS sopeutumisprosesseja.

Tdll6in Suomen osalta on olemassa erityinen riski reunamaaksijoutumisen muodos-
sa. Tdstd on voitava keskustella avoimesti, ja siihen on my6s osattava varautua
poliittisissa neuvotteluissa EUn jdsenmaiden kesken.

Ndissd temmellyksissd Suomen eliikejiirjestelmd ja muu sosiaaliturva voijoutua ta-
loudelliseen ja poliittiseen ristipaineeseen jolla on my6s ndkyvid seuraamuksia. Yksi-
tyiskohtia on varmaan ldhes mahdotonta povata, mutta suunnista ja suuruusluokista
voi kylld sanoa jotain.

On my6s olemassa suoria, ldhinnd teknisluontoisia vaikutuksia, jotka EMUn yhteinen
rahayksikk6 tuo eldkejdrjestelmddn, kuten esim. rekisterdintiin ja ohjelmistoihin
tehtdvdt muutokset. Ndmd ovat olleet jo erityis-selvittelyjen kohteena, eivdtkd sindnsd
kuulu tim6n artikkelin aihepiiriin.

Esittelen kertauksen vuoksi lyhyesti EMUn toimeenpanojdrjestelyd, sekd kuvaan sen
taustoja ja mahdollisia vaikutuksia. Keskityn taloudellisiin seikkoihin, mutta poliittiset
valtatekijdt ovat tdssd kokonaisuudessa my6s niin olennaisia, ettei niiti voi jattaa
kdsittelyn ulkopuolelle.

Talous- ja rahaliiton aikataulusta on aiemmin sovittu Maastrichtissa, ja vield vahvis-
tettu Madridissa vuosi sitten. Ndin ollen kolmannen vaiheen alkamispdivdksi tulee 1.
tammikuuta 1999, ja yhteisen valuutan euron liikkeellelasku kulminoituu 1.7.2002,
jolloin euro viimeistddn on jdsenmaiden ainoa laillinen maksuviline.

Vuoden 1996 lopussa saatiin solmittua Dublinissa sopimus talous- ja rahaliitosta,
johon kuuluu mm. valuutta- ja rahakysymysten lainsddddnn6llisid ym. yksityiskohtia.
Tdmin lisiksi komission julkilausumassa sanotaan, ettd 'Talousarviota koskevan
kurinalaisuuden varmistamisen edellyttdmdn vakautta ja kasvua koskevan sopimuk-
sen periaatteista ja pddkohdista on sovittu.' Tdmd on merkittdvd lausuma tulevaisuu-
den talouspoliittista linjausta ajatellen.

Dublinissa otettu tiukka talouspoliittinen linja voi kohdistua nimenomaan elaikejiirjes-
telmddn, sikili ettd se on EMU-kriteerien nikdkannalta katsoen jakamassa yhteistd
rahapottia verottajan kanssa.

Niin sanotussa julkisessa EMU-velassa pakollinen sosiaaliturva lasketaan yhtend
osana julkista sektoria. Euroopan pEiittiijien huomio tulee silld tavoin kohdistumaan
kaikkeen julkiseen rahankdytt66n, ja siis episuorasti my6s eldketurvaan. Ndiden
katseiden vaikutusvaltaa on mahdotonta ennustaa, tietdmdttd Euroopan poliittista
tulevaisuutta.
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Vahvassa federalismissa eli liittovaltiossa, jota ndyttdvit ajavan EUn keskusbyro-
kraattien lisdksi sekd saksalaiset ettd ranskalaiset tahot, voi kylld syntyd poliittista
painostusta eldketurvaan. Toisaalta ndiden kahden maan oma sosiaaliturva ei ole
kovin alhaisella tasolla, ja lisdksi molemmilla johtajamailla on melko alhainen, Suo-
mea alhaisempi, eldkkeiden rahastointiaste.

EUn keskusbyrokratiaa ja yksittiiisid jdsenvaltioita suuremman poliittisen ongelman
sosiaaliturvalle muodostaa oletettavasti Euroopan keskuspankki, joka varmastivaatii
julkisten menojen, ja erityisesti sosiaalimenojen tiukkaa valvontaa, ja mahdollisesti
myds virtaviivaistuista ja yhdenmukaistamista.

Lyhyemmdlld aikavililld on olemassa taloudellisia huolenaiheita, kun totutut talous-
poliittiset keinot eivdt endd ole kdytettdvissd. Tosin EMUn ulkopuolelle jddminenkddn
ei oletettavasti perustilannetta muuttaisi, avoimilla kansainvdlisillS pddomamarkkinoilla
on oltava melko tarkkana julkisen rahankdyt6n suhteen, kuten 1990-luvun kriisi on
osoittanut. Kuitenkin kilpailukyvyn palautti 90-luvulla nimenomaan EM Ussa mahdot-
tomaksi tehtdvd devalvaatio.

Pienen reuna-alueen maan huolet eivdt kuitenkaan rajoitu pelkdstdin ndihin yleisku-
vioihin vaan tdrkein uhkakuva on aluepoliittinen. Antaako Eurooppa hdtitilanteen sat-
tuessa riittdvdsti tukea pohjoisen alueille, ja ollaanko riittdvdn kiinnostuneita siitd,
mitd pohjoisessa tapahtuu.

Rakennetaanko tinne tarpeeksi uutta infrastruktuuria, vai loppuuko kiinnostus Tans-
kansalmen alueen pohjoispuolella. Tdsti aluepoliittisesta kysymyksestd tulisi keskus-
tella nykyistd enemmdn. Se voi vaikuttaa erittiin olennaisella tavalla my6s sosiaali-
turvan rahoituspohjaan.

Kysymys pohjoisen Euroopan ja ltdmeren alueen yhteisty6std on nyt tdrkedmpi kuin
koskaan, ja sen tulisi todella edetd rynndkdllii tyOryhmd- ja lounaspoytdtasolta kdy-
tdnt66n. (Tdtd halutaan my6s Pohjois-saksassa: vrt.. Schleswig-Holsteinin osavaltion
ministeri Gerd Walter: "Storregioner allt viktigare i ett Europa vid skiljevdgen", SvD
16.12.96)

1. EUn ja EMUn taustaa

EU:n perusajatus on ollut neljdn vapauden doktriini, eli tavaroiden, palveluiden,
pdioman ja ty6voiman vapaan liikkumisen periaate. Lisdksi ollaan Maastrichtin
sopimuksessa ja EMUssa luomassa erdinlaista megavaltion kaltaista instituutiota.

Kun EU alkuaan oli tarkoitettu unionistiseksi eli itseniisten valtioiden liittymdksi, niin
yhteisen rahaliiton jdlkeen voidaan hyvinkin sanoa sen ottaneen aimo askeleen kohti
Yhdysvaltojen kaltaista federalismia. Samaan suuntaan menniin kun ja jos pienten
maiden ddnivaltaa tistdkin pienennetddn esimerkiksi luopumalla konsensus- eli
yhteisym mirryksen periaatteesta tirkeissd asioissa.
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1.1. Miten kaikki alkoi?

Nykymuotoinen Euroopan yhdentyminen voidaan nihdd puhtaasti toisen maailman-
sodan seurauksena. Saksan muuttuminen uhkatekijdsti yhteisty6kumppaniksi on ollut
yhdentymisen kantava voima alusta alkaen ja on sitd edelleenkin. Saksan rooli on
kuitenkin muuttunut yhd hallitsevammaksi. Ranskan alkuvaiheen dominointijdtti sekin
omat jdlkensd esimerkiksi EU:n pddtdksentekoon ja virkamieskulttuuriin.

Suomen tilanne on ns. Stackelberg-pelin mukainen, jossa suuret johtavat maat
valitsevat omat linjansa paljoakaan pienistd vtilittimittd. Pienten maiden on pakko
yrittdEi ennakoida mitd suuret tekevdt. Timd ei kuitenkaan tarkoita sitd, ettd olisi vain
yksi tie valittavana.

Suomea kuitenkin kdytdnn6ssd sitoo EU:n virallinen sopimuspolitiikka, jota suuret
ohjaavat. Suomi on erityisen sidottu, pienuutensa lisdksi my6s turvallisuuspoliittisen
asemansa vuoksi. Suomi haluaa poliittisista syistd olla suurten siipien alla.

Koska suuret maat - etenkin Saksa ja Ranska - ndyttiiviit mdiritietoisina kulkevan
kohti yhteistd rahaliittoa, emme juurikaan olisi voineet toimia toisin kuin tdhin asti
olemme tehneet. ERM-kytkentd on johdonmukainen seuraus tdsti poliittisesta tienva-
linnasta ja tahdonilmaisusta.

1.2. EMUn liittymisehdot

Varsinaisesta EMUUn liittymisestddn Suomi on asiallisessa mielessd pddttdnyt jo
allekirjoittaessaan sopimuksen Euroopan unioniin liittymisestd. Silloin Suomi sitoutui
noudattamaan Maastrichtin sopimusta, jonka yhteni osana on rahaliittoon liittyminen
sikdli kuin ldhentymiskriteerit, eli kdytdnn6ssd liittymisehdot, tiyttyviit.

Poikkeuksen tdhin saivat neuvoteltua itselleen virallisesti lso-Britannia ja Tanska.
Sopimuksen sitovuutta on silti monessa muussakin maassa ja eri leireissi vdhdtelty.
Eritoten niin on menetelty Ruotsissa, mutta jossain midrin my6s Suomessa. On
kuitenkin luultavaa, ettd Maastrichtin sopimuksen sitovuutta tullaan voimakkaasti
painottamaan poliittisen prosessin loppuvaiheen ldhestyessd. Tdllaisia signaaleja
tulee mm. Saksasta.

Mydskddn Suomen nykyinen hallitus, toisin kuin Ruotsin sosdem. vdhemmistdhallitus,
ei ole tilld hetkell6 juurikaan kiistdmissd Maastrichtin sitovuutta, vaan on pdittii-
vdisesti ottanut kantaa EMUun liittymisen puolesta.

Voimme melko suurella todenndk6isyydelld olettaa ettd Suomi liittyy EMUun ensim-
mdisten joukossa. tai ainakin melko pian. Jos suunniteltu aikataulu toteutuu, niin
Suomi alkaisi kayttae yksinomaan euroja maksuvdlineeniin viimeistddn 1.7.2002.

Lisdksi voidaan tehdi lisdoletus, joka tdll6 hetkell5 ndyttdd hyvin todenndk6iseltd, eli
etti uusivaluutta. euro. pyritdin pitimdin vahvana. vakaana valuuttana. Voidaan siis
olettaa ettd inflaatio- ja korkotaso pysyvdt vakaasti matalina. Tdtd viimeksi mainittua
kisitysti vahvistaa juuri Dublinissa joulukuussa 1996 solmittu sopimus tiukan budjet-
tipolitiikan jatkamisesta EMUUn liittymisen jdlkeen.
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EMUn lihentymiskriteerit eli'liittymisehdot" ovat ryhyesti ilmaistuna:

- lnflaatio on enintddn 1,5% korkeampi kuin korkeintaan kolmen alhaisimman EU-
valtion keskiarvo.

- Julkisyhteis6jen yhteen sulatettu velka (ns. EMU-velka) on korkeintaan 60 %
BKTsta (EMU-velkaan lasketaan Suomessa Valtion, Kuntien ja sosiaalirahastojen
yhteen sulatetut velat)

- Julkisyhteisojen alijS:imd on korkeintaan 3 % BKTsta

- Maan valuutta on kuulunut ERMiin 2 vuotta

- Pitkiaikainen korkotaso ylittdd enintddn 2 o/o kuin aiemmin mainitun korkeintaan
kolmen inflaatioon nihden alhaisimman maan korkotasojen keskiarvo.

Alla olevan Valtiovarainministeri6n ennustekuvion mukaan Luxemburg olisi EU-maista
ainoa joka tdyttiisi ehdot setvdlld marginaalilla. (WM 1996)

Kuviot: Ldhentymiskriteerien ennusteet vuodelle 1 g97
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2. Talouden tehokkuusvoitoista

Tehokkaat Euroopan sisdmarkkinat ovat alusta alkaen kuuluneet EEC:n ja my6hem-
min my6s EU:n tavoitteisiin. Neljdn vapauden siunaamat markkinat sallivat tavaroi-
den, palveluiden, ty6voiman ja pddoman vapaan liikkumisen. Eliikejiirjestelmdn
kannalta tdrkein on kotimainen talous ja tydllisyysaste.

Vapaakaupan oppivoidaan katsoa olevan yhti vanhaa kuin modernitalousoppi siind
mielessd, ettd Adam Smith oli sen ensimmdinen tunnettu puolestapuhuja. Smithid-
hiin pidet-iiin myds modernin hy6tyajatteluun perustuvan taloustieteen perustajahah-
mona. Vapaakauppa on monellakin tavalla talousopin henkija sielu.

Smithin selvityksid vapaakaupan mukanaan tuomista eduista kehittivdt edelleen
Ricardo ja monet uudemmat ajattelijat. Smith huomasi vapaakaupan absoluuttiset
edut, joista seuraa, ettd kun Portugali tuottaa viinti halvemmalla kuin Englanti, ja
Englanti taas vaatteita halvemmalla kuin Portugali, niin ndiden maiden kannattaa
erikoistua ja vaihtaa tuotteita keskenidn

Talousopin klassikoista Ricardo oli askelta etevdmpi osoittaessaan, ettd vaikka yksi
maista on absoluuttisestitehokkaampituottamaan molempia tavaroita, niin erikoistu-
minen ja vaihto silti kannattaa, jos on olemassa suhteellisia eroja tuottavuudessa.
Tdmd johtuu maiden sisdisten vaihtosuhteiden eli reaalihintojen eroista.

Tehottomamman maan kannatta erikoistua tuottamaan sitd tuotetta, jossa se on suh-
teellisesti tehokkaampi, jolloin voidaan loytaa yhteinen vaihtosuhde eli hintasuhde,
joka tyydyttdd molempien maiden kysynndn, ja josta molemmat saavat hy6tyii.

Tdtd kaupankdynnin teoriaa on my6hemmin kehitelty edelleen lukemattomissa versi-
oissa, joissa on huomioitu erituotannontekijdiden hinnat jne. Kauppateoriaa on my6s
kritisoitu ldhinni staattisuudesta eli siitd, ettei se tarpeqksi huomioi talouden kehitys-
nikymid. Eli jos joku maa olisi Ricardon ja Smithin neuvoja seuraten, erikoistunut
esim. viinin viljelyyn ja muuhun maatalouteen, olisi sen teollistuminen ehkd vaaran-
tunut. Sen aikaiset taloustieteilijdt eivdt (eivtitkii kaikki nykyiset) ymm6rtdneet
kehitysmaaongelmaa, eivdtkd samantapaisia aluetaloudellisia asioita kuten reuna-
alue- tai haja-asutusongelma.

Maiden vilisen vapaakaupan harjoittaminen on kuitenkin kdytinnOssi paljon vdhdi-
sempdd kuin sisdmarkkinoiden luominen. Viimeksi mainittu ldhentelee t€iydellistd
vapaakauppatilannetta yhdistettynd tdydelliseen tuotantotekijOiden liikkuvuuteen.
Tdmdn lisdksi on my6s edellytettivd instituutioiden ja lainsddddnn6n yhtendistdmis-
ti, tai ainakin niiden vdlistd yhteensopivuutta.

Talousteoria esittdi tdll6in, ettd tdydellinen vapaakauppa tasoittaisituotannontekij6i-
den hinnat, eli korot ja palkat, pitkiilla aikavdlilld. (Heckscher-Ohlinin malli). Mutta jos
ndin kiy, se voi edellyttiiii siirtoja jotka ovat aluetaloudellisesti katastrofaalisia.

Tuotantotekfaa X siirtyisi paikasta A, jossa on liikatarjontaa, paikkaan B, missd sitd
kysytddn, jolloin siirtymisen johdosta hintatasoon syntyy nousupainetta paikassa A ja
laskupainetta paikassa B. Ndiden siirtojen mahdollisista muista aluetaloudellisista ja
sosiaalisista seurauksista taloustieteelld ja taloustieteilijdlld ei ole juuri mitiin
sanottavaa. Miten kehittyy'hdvidjdalueen" huoltosuhde, ja verotuspohja. Milli tasolla
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yllSpidetdin infrastruktuuri ja julkiset palvelul Onko oman maan tai kansan talous
yl i pdiit?i nsd kansantaloustieteelle tdrkedd.

Klassisessa ja uusklassisessa vapaakaupan teoriassa edut syntyvdt ldhinnd keskitty-
misesti ja erikoistumisesta, joilla siis voi olla alueellisesti katsoen haitallinen vaikutus.
Niin ollen eri maiden ndk6kulmasta katsoen asiat voivat ndyttdd kovin erilaisilta.
Vaikka pelin summa on positiivinen, haiviaijia voi l6ytyii.

Yhteisen valuutan maakohtaisessa analysoinnissa kdytettdvi optimaalisen valuutta-
alueen teoria siti vastoin edellyttdd optimaaliselta valuutta-alueelta mm. samankal-
taista tuotannon ja ulkomaankaupan rakennetta, muuten esim. tuotannontekij6iden
siirtyminen voisi aiheuttaa pahoja hdiri6itii yksittdisten alueiden tai maiden talouksis-
sa, kuten my6s yhteisen valuutan liikehtiminen maailmanmarkkinoilla.

Suomi on erikoistunut muutamien pddtuoteryhmien vientiin, ja taloutemme poikkeaa
lihes kaikilla yleisilld mittareilla mitattuna suuresti EU-maiden keskiarvosta.Lundber-
gin (1996) esittdmdssti jdrjestyslukuvertailussa Suomi oli toiseksi poikkeavin jaljes-
siin vain Kreikka. 14 EU-maasta ainoastaan Tanska, Portugali ja Kreikka olivat
samassa sarjassa Suomen kanssa, eli sijoittuivat vertailuissa keskimddrin noin sijalle
1 1. Alla on esitetty jdrjestysluvut kahden mittarin osalta. Vertailussa oli alla esitettyjen
indikaattorien lisdksi kdytetty muitakin, kuten ristikkdiskauppa, ty6tt6myys, EUn
sisdinen kauppa jne.

Taulukko: Optimaalisen valuutta-alueen samankaltaisuusmittareita ja niiden
arvojdrjestykset.
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Korkojen kohdalla tasoittumista tapahtuu jo nykyisten jfirjestelyjen puitteissa. Korkoi-
hin vaikuttaa pddoman runsauden lisdksi my6s spekulatiiviset ja muut odotuksiin
li ittyviit epiva rm u uste kijdt jotka voivat h d i ritai taytta tasaantum ista.



8

Palkkojen kohdalla ei mydskddn ole tapahtunut tdyttd tasausta, vaan maat ovat mm.
ty6voiman rakenteesta johtuen kovin erilaiset. Sen lisdksi on luultavaa etteivdt palkat
sopeudu niin helposti kuin teoria olettaa, vaan ettd sopeutuminen tapahtuu mieluum-
min paikallisen tydttOmyyden kautta.

Historiassa markkina-alueiden laajentumista, yhteisten valuutta-alueiden luomista ja
kaupan vapautumista on tapahtunut ennenkin, vaihtelevalla menestykselld.

On hyvd muistaa integraation tdhdnastiset kiistattomat saavutukset. Vajaat kaksi
vuosisataa sitten Saksan alue oli pahasti pirstaloitunut, siten ettd vientitavaran hinta
Reinin jokea pitkin esim Baijerista Rotterdamiin moninkertaistui, kymmenien vero- ja
tulli-asemien johdosta. Takaiskujakin on: ltdvalta-Unkari ja Preussi joutuivat viime
vuosisadan puolella sotaan keskenddn valuutta-unionista huolimatta. Teollistuneiden
valtioiden syrjdseutu-ongelmat ja tiettyjen teollisten alueiden jdlkeenjiineisyys voi-
daan katsoa johtuvan markkinoiden vapautumisesta. Vapaudella on hintansa.

Kun nykyisin melkein kaikkia tavaroita voidaan kuljettaa vapaasti niin ty6voiman
liikkuminen jopa yksittdisten maiden sisdlld oli yleensi sekin vaikeata ja luvanvarais-
ta viime vuosisadalla, puhumattakaan yritysten perustamisesta.

Yhteinen valuutta euro sinetdisi lopullisesti, onnistuessaan hyvin, yhteiset markkinat.
Ainoat kaupan esteet muodostaisivat sen jdlkeen kulttuurija maantiede.

Tdstd syntyy lisdd erikoistumisen ja kaupan etuja. Tosin ndmd edut ovat osin jo
toteutuneet nykyisenmuotoisessa vapaakaupassa, eikd viilitt6mid seurauksia ole
odotettavissa, vaan muutokset tulevat pitkilld aikavililli kiristyvdn kilpailun ja siitii
seuraavasta aloittaisen rationalisoinnin seurauksena. Ntiillii eiole yksiselitteistd vaiku-
tusta jonkun maan kansantalouteen.

Kilpailu voi olla paikallisen tydllisyyden kannalta vahingollista, koska uudessa Eu-
roopassa ei endd ole niinkidn kysymys siitd, sdilyyk6 yksi vai kolme kotimaista
olutpanimoa, vaan siit6, sdilyyk6 yhtdiin. Ndin on monella muullakin alalla, ja kehitys
jatkuu EMUn kiihdyttdmiinii

Yhteenvetona voisi todeta ettd tehokkuuteen vaikuttaa kaksi EMUn vauhdittamaa ja
voimistamaa tekijdd. Yhtaa[a ja lyhyellii tdhtdimellti yritysten vdlinen kilpailu kiristyy
sisdisen markkinan ja EMUn johdosta, toisaalta jatkuu keskittyminen joka voijohtaa
pitkdn pddlle kilpailun vdhentymiseen monella alalla. (vrt. Erkkild ja \Mdgr6n, 1996)

Suomeen nimd vaikutukset tulevat my6s kahdella tavalla. Yhtaafta saamme osuutta
yleisistd tehokkuusvoitoista joiden tulisi ndkyd reaalisten palkkojen ja voitto-osuuksi-
en nousuina. Maksussa oleviin elikkeisiinkin tiilld on positiivinen vaikutus joskin
nykyisin indeksi antaa vdhemmdn reaalihyvitystd.

Toinen tehokkuuden vaikutustie onkin sitten ongelmallisempi analysoida. Miten hyvin
Suomi tulee pirjdimddn EU:n alueiden vdlisessi kilpailussa yrityksistii ja ty6pai-
koista? Miten kannattavaa on sijoittaminen Suomeen? Mitd tuottoa s'tjoitukselta
tullaan vaatimaan? Vaaditaanko reuna-alueilta ja korkean ty6tt6myyden alueilta
erityistd riskilisdd joka jaiti ndkyvisti korkoihin?
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Niiihin on tietenkin mahdotonta ottaa kantaa, mutta niistd tulee olla tietoinen ja myos
huolissaan, kuten seuraava kuva ndyttdii (Liihde EU-komissio 1g96)

Kuvio: Tydttdmyyden alueellinen jakautuminen Euroopassa

Ml Unemployment rates
by region, 1995
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Ty6tt6myys on siis selvdsti keskittynyt reuna-alueille. lnvestointia suunnittelevalle
ty6ttdmyys on kaksipiippuinen, se lupailee ehkd helpompaa ja halvempaa tyovoiman
saantia, mutta se tietdd samalla my6s korkeita sosiaalimenoja.

Suomen tilannetta voisitietenkin edesauttaa tietoinen talouspoliittinen pyrkimys toimia
sillanpddnd Veniijdn markkinoille, EUn kautta toimivan ltdmeren alueen aluepolitiikan
lisdksija tiydennykseksi. Titd toimintaa on jo melko runsaasti, mutta sen merkitys
on suuresti riippuvainen Vendjdn talouden kehityksestd.
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3. Talouspolitiikan muutospaineet

Eldkejdrjestelmdn tulevaisuus on ennen kaikkea riippuvainen talouden tulevasta tilan-
teesta ja sen nykyinen uskottavuus tulisi ndin ollen riippua niistd odotuksista, oikeita
tai vddrid, joita liitdmme talouden kehitykseen. EMU tulee ilman muuta vaikuttamaan
nAihin odotuksiin, muttei yksiselitteisesti.

Ennen Dublinin hallitusten vdlistd kokousta yksi EMU-hankkeen heikoimpia kohtia on
ollut lihentymiskriteerien kohteena olleiden muuttujien jatkokohtalo. Pysyvdtkd maat
tiukassa budjettipolitiikassa, vai yrittd6kd joku maa vapaamatkustaa eli stimuloida
omaa taloutta velkaantumalla julkisesti, jolloin muut maat joutuisivat puolustamaan
euron arvoa entistdkin tiukemmilla budjeteilla, mikd taas voisiosoittautua niille maille
sisdpoliittisesti kestdmdtt6mdksi.

Dublinissa sovittiin, ettd ldhentymiskriteereissi on pysyttdvS. Ainoastaan voimakkaan
laskusuhdanteen sattuessa sallitaan poikkeus. Till6in BKTn negatiivinen kehitys tulee
olla vuositasolla -2o/o alapuolella.

Lienee viel6 liian aikaista sanoa, antaako Dublinin sopimus riittdvdt evddt heikon
kohdan suojaukseen. Ei voi pitdd mahdottomana sellaistakaan kehitysti, etti euron
tultua kdytt66n, julkista velkaa ja budjettivajetta koskevia ehtoja jopa kiristetddn
tdstdkin ja aletaan vaatia absoluuttisen velan ja vajeen saamista ldhelle nollatasoa.

On olemassa myOs vastakkainen vaara. Budjettikuri voitulla nykyisessd muodos-
saan ty6llisyyden rasitteeksi, etenkin sen vuoksi, ettd EUlla itselldin ei ole riittdvdsti
evditd mahdollisesti tarvittavan ty6llisyys- ja finanssipolitiikan harjoittamiseen. EU:n
omien resurssien puuttuessa se voi harjoittaa niiti politiikan muotoja lihinnd suosi-
tuksien ja rajoitettujen erityisohjelmien kautta. Tdmd taas voi osoittautua riittdmdt-
t6mdksi, jos tydllisyyspoliittiset tavoitteet joutuvat rajummin tdrmdyskurssille raha-
poliittisten tavoifteiden kanssa.

Vaikka tydllisyyttii onkin korostettu esimerkiksi Dublinin huippukokouksessa, talous-
poliittiset mahdollisuudet ty6llisyystilanteen parantamiseksi niiyttdviit vield vaatimat-
tomilta. Niiden aikaansaaminen vaatisi EUlta nykyisti paljon komeamman budjetin,
ja lisdd federaalista kdskyvaltaa, mikd taas toisaalta tuntuu olevan poliittisesti vai-
keakulkuinen tie. Yhteistd ty6llisyyspolitiikkaa on kylli toivottu eritahoilla. Ruotsin jd-
senanomustahan aikanaan siivitettiin nimenomaan tdlld.

On kyllii myds vaikea kuvitella, ettd nykyisenkaltainen korkean ty6tt6myyden tilanne
voisi Euroopassa jatkua. Kysymys on poliittisesta tien valinnasta. Ldhteekd Euroop-
pa amerikkalaiselle matalapalkkaisten palvelut6iden tielle, josta on kuvaavasti kiytet-
ty nimitystd'McJobs", vai yrittidkd se ldytdd eurooppalaisempaa,'sosiaalisempaa'
tiet6, joka edellyttiiisi esim. ty6n jakamismekanismien uusiutumista, verotuspohjan
muuttamista ja jirjestelmien uudelleenmuokkausta yms.

Eldkejdrjestelmdn kannalta tdlld linjauksella voi olla suurtakin merkitystd, silld ty6-
markkinoiden amerikkalaistuminen voisi my6s merkitd pakollisten palkkaperusteisten
maksujen vdhentdmispaineita.

Suomessa EMUn tydllisyyskysymykseen liittyva kriittinen keskustelu on ollut melko
vaisua. Keskustelun puute osoiftaa, ettdi pdiiitOs Euroopan unioniin ja EMUun
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liittymisestd on lujastiankkuroitu muuhun reaalipolitiikkaan, ja ettd sen talouspoliittiset
ulottuvuudet merkitsevdt meilld vdhemmdn kuin Ruotsissa ja monessa muussa
maassa.

4. Eldkemenot ja jdrjestelmin rakenne

4.1. Eldkemenot

Jos tulevaisuuden EMUssa muodostuu uhkia Suomen eliketurvalle niin niiti kohdis-
tuu kyll6 muuallekin. Suomen eliketurva ei ole EU:n muihin maihin ja etenkin
johtajamaihin Ranskaan ja Saksaan, verrattuna kovinkaan runsaskiitinen. Tdtd kuvat-
koon seuraava taulukko joka sisdltid vertailukelpoiset BKT-osuudet kokonaiseldke-
menoista, eli vanhuus- lesken- ja ty6kyvytt6myyselAkkeist6. On my6s todettava ettd
laman alentama BKT nostiSuomen luvun v. 1992 yli 16 %iin. Vuonna 1995 Suomen
luku on alentunut 13 % pintaan, joka on eurooppalaista keskitasoa.

Taulukko: Elikemeno maittain % BKTsta (sis. Vanhuus-. lesken- ja ty6kyvytt6myys-
menot. lShde Euroopan komissio)
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Suomen erityisongelmana on kylldkin pidettivi alhaista elikkeellesiirtymisikiiri jota
jSrjestelmd on osaltaan ollut tukemassa luomalla uusia vaihtoehtoja. Erditd var-
haiseldkemuotoja kuten tydtt6myyselikettii ja yksildllistii varhaisetdkettd ei edes
tunneta muissa maissa. Niiden eldkemuotojen yhtendistdminen, ja koordinointi
varsinaisen ty6kyvytt6myyseldkkeen ja muun sosiaaliturvan kanssa on vield edessd.
Tosin on muistettava ettd ndiden eldkemuotojen houkuttelevuus on jossain mddrin
vihentynyt jo toteutettujen u ud istusten ka utta-
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4.2. Rahastointiaste

Pidemmdlld tulevaisuudessa voi syntyd poliittisia konfliktitilanteita lihinnii sen vuoksi
ettd rahastointi-aste on Euroopan maissa hyvin erilainen, kuten seuraavassa taulu-
kossa ndhd65n. Ranska ei ole taulukossa mukana, sen rahastointiaste on kuitenkin
hyvin pieni, eli alle 6% BKTsta. (Liihde: Tyoryhmdselvitys "Ty6eldkeyhtioiden
sijoitustoiminnan kehittdminen", Kari Puro pj, Hki 1996)

Taulukko: Rahastojen BKT-osuus erdissd maissa

4.3. EMU-velan ja alijddmdn mddritys

Suure, jota ndhtdvisti tullaan kdyttdmdiin julkisen velan mddrittelyssi, on ns. julkinen
EMU-velka, elijulkisyhteisdjen yhteen sulatettu velka. Yhteen sulatettu tarkoittaa, ettd
kaikki keskiniiset velat on vdhennetty. Sama koskee alijddmdkriteerid. Tdstd
jdrjestelystd nousee esille eldkejdrjestelmin kannalta kaksi suurta kysymystA joista
ensimmdinen on periaatteellinen ja toinen on poliittinen.

Periaatteellinen kysymys on se, ettd jos valtio ei katsota olevan EMU-kriteerin
valossa velkasuhteessa toiselle julkisyhteis6lle, niin keneen tdmi velkasuhde itse
asiassa kohdistuu. Vakuutetulla taytyy olla taattu oikeus ja turva suhteessa hinen
etuuksiaan varten rahastoituun pddomaan ja sen tuottoon, ilman minkddnlaista vd-
hiiisintiikdiin epdilystd. Jos ei muuta niin tdstd erityis suureesta tulisi sditid erityinen
laki, joka selkedsti stiiitelisi EMU-velassa esiintyvien julkisyhteisojen keskindiset
suhteet.

Maa Elbk ejarjestelma Vuo si Rahastot
BKT:sta

Alankomaat Pakollinen lisaelake t992 0.74

ls o.Britannra LakisS,iiteinen elake
Pakollinen lisbelake
Vapaaehtoinen hsaelake 199 I 0.60

R uotsi Lakisii,iiteinen elik e

Pakollinen lisaelake 199 3 n 053

Suomi Lakis,iriteinen elake
Vapaaehtoinen lisaelirk e 1 994 0.3 3

S veitsi Pakollinen lisiel2ike
Vapaaehtoinen lisaelake 1993 0.89

Tans k a Pakollinen lisielake
Vapaaehtoinen lisaelak e 199 I 0.63

Belgia Vapaaehtoinen lisaelAke 199 I 0,11

ldanti Vapaaehtoinen lisielSke t992 0.33

Italia Vapaaehtoinen lis,ileltjke 199 1 0, 008

Saksa Vapaaehtornen ksaelake 1992 0,14
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Poliittisestijulkisyhteis6t joutuvat vdistdmdtti kilpailutilanteeseen. Euroopan Keskus-
pankin ndkdkulmasta on aivan sama lisdeintyyko vetka valtion, kuntien, vaiko el6ke-
jiirjestelmdn toimesta. My6s OECD, IMF ja Maailmanpankki ovat viime aikoina, ja
jostain syystd, kiinnittinyt huomiotaan nimenomaan eldkesektoriin, vaikka niiden
huomio voisi aivan yhtd lailla kohdistua muihinkin julkisiin menoihin, kuten muuhun
sosiaaliturvaan, puolustusmenoihin tai koulutukseen.

Kaikilla julkisilla sektoreilla on menojen nousupaineita. Valtionvelan korko on ajanut
valtion kapeikkoon, mikii kohdistuu jo talla hetkelld suoraan kuntiin. Vdeston van-
henemisesta johtuvat menopaineet kohdistuvat etenkin kuntien hoitokuluihin ja
elSkejdrjestelmddn kokonaisuudessaan. Seuraavassa kuvassa esiintyvit luvut ovat
vuodelta 1995, jolloin eldkerahastot omistivat valtion velkapapereita runsaat 60 mrd
mk. Tdllei hetkelld omistus on tdstdkin noussut ja EMU-kriteeri, eli60 % BKTsta alkaa
olla ldhettyvilli.

EMU-velan mddrdytyminen 1995, mrd mk:
julkisen sektorin sisdiset ja ulkoiset velat

24

1

Viime vuoden valtion alijeidmii oli noin 7 o/o BKTsta, josta voitiin vdhentid tuotoissaja eldkemaksuissa kerdtty menojen ytite, joka oli noin 4 % BKTsta. Tdll6in EMU-
kriteeri, eli 3 o/o BKTsta voitiin my6s siltd osin likimddrdisesti tdytttid.

Tulevaisuudessa tdmi "tuki" todenndk6isesti vdhenee koska rahastoja ei kasvateta
nykyiseen tahtiin, kuten a.o. kdyristi itmenee. Kuitenkin rahastojen fSytto puskurina
sekd esim. kuntien suunniteltu eldkerahastojen purkaminen vaikeutuu Et/U-kriteeristii
johtuen. Lisdksi rahastojen riskisijoitukset vaikeutuvat entisestdinkin.

Kuvassa on esitetty yksityisen eldkesektorin positiivinen vaikutus EMUn alijddmdkri-
teeriin. Jos oletetaan, ettd julkinen sektori kayftaytyy likimidrin samalla tavoin kdyrd
lii.tYY hieman ylOspdin ja ndyttdai siten koko ty6elAkesektorin positiivisen vaikutuksen,
joka on tdlld hetkelld noin 4 prosenttia BKTsta. (Ldhde: Lindell 1997)

I
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Yksityisen eldkesektorin plusvai kutus
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4.4. Muutamia ennustekiyrid

Seuraavassa kuviossa on esitetty arvioita tydeldkemenoista prosentteina palkkasum-
masta. Suomen luvut ovat lasketut El6keturvakeskuksen empiiriselld simulointimallilla
joka pohjautuu nykytilanteen empiirisiin lukuihin ja trendeihin sekd Kelan vdest6-
ennusteeseen (ehyet kiiyriit). Reaalipalkkojen on oletettu nousevan keskimiirin
n.2 o/o vuodessa.

Samaan kuvioon olen liittdnyt likimAirdiset arvot Chaveun ja Loufirin (1997) simu-
laatiomallin tuottamista laskelmista Ranskan ja Saksan tilanteista (katkonainen
kiiyrd). Vaikka laskelmat on teh$ hyvin erilaisella malleilla, niin tulos niytti olevan
hyvin samankaltainen ja kuvastanee melko suoraan vdestotilannetta.

Timdn kuvion lohdullinen puoli on se, ettd Suomen tilanne ei ndyttdisi olevan tule-
vaisuudessakaan pahempi kuin Ranskan taiSaksan tilanne. Jos menojen alentamis-
paineita on, niin ne kohdistuvat yhtd lailla ndihin EUn ydinmaihin. (Lahde Korpela,
Klaavo ja Lundqvist, 1997)
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Kuvio: Eriitd ennuste-vaihtoehtoja

ELAKEMENOJEN KEHITYS - SUOMI JA EU:N YDINMAAT
Prosenttia palkoista
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Huolestuttavana koko mannereuroopan julkista menotilannetta kaiken kaikkiaan kylld
voidaan piti6. Suuret rahastoimattomat eldkeoikeudet askarruttavat etenkin Brittilali-
sid joiden eliikejiirjestelmd perustuu korkeampaan rahastointiasteeseen. He pelkdii-
vdt esimerkiksi joutuvansa maksamaan ndisti EMUn kautta sikdli ettd yhteisen
valuutan stabiilisuus voi olla uhattuna.

Alimmainen katkonainen kdyr6 antaa Suomen osalta neuvottelujen ehdottoman
rajapyykin, elijo tdhdn mennessd ansaitut oikeudet, ndmdhdn ovat yksityisomaisuu-
teen verrattavissa ja siten niiden tulisi olla omaisuussuojan piirissd.

5. Vaihtoehtoiset tulevaisuudenkuvat

Yhteinen raha tuo toki taloudellisia etuja, joita ei pidd unohtaa. Mutta ennen kaikkea
haluaisin tdssd kiinnittdd huomiota muutamiin riskitekijdihin joita ei mielestdni ole
tarpeeksi tiedostettu.

Suomi nousi 1990-luvun lamasta antamalla rahan ulkoisen arvon joustaa alaspiin
totuttuun tapaan. Yritykset puolustaa valuuttaa yhdessd "sistiisen devalvaation"
kanssa johtivat epdonnistuttuaan ennenndkemitt6midn massaty6tt6myyteen, joka
pahimmillaan nousi noin 20 prosenttiin ty6voimasta. Suomessa ei siten ole ainakaan
hyvid kokemuksia palkkajoustoista.

Suomen ty6voima on hyvin koulutettua, ja ty6 on paljolti vaativaa ammattitydtd.
Ty6voimakapeikkoja on vaikea paikata lyhyelli ja my6s keskipitkaild aikavdliltd.
Meillai voi siis olla samanaikaisesti sekd tydvoimapulaa ettd tyottomyyttd. Vain pie-
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nehk6 osa nykyistd ty6tt6myyttii on niin sanottua klassista tydtt6myyttd, joka reagoi
joustavasti palkkatason mukana.

Noususuhdanteessa kasvaneeseen ty6voiman kysyntiin on viime vuosina vastattu
ylit6illd, ty6tahtia kiristdimdlld ja automaatiota lisdimdlli. Ty6voimamme tuottavuus
onkin noussut OECD-maissa mitaleille, kun se aikaisemmin oli pistesijojenkin ulko-
puolella. Suomessa tuotetaan nykyi€in yhti paljon kuin huippuvuosina ennen lamaa
m utta vi iden neksen pienem miillii ty6voimalla.

Peruskuviota yhteinen rahaliitto ei heti voi muuttaa. Se voisi laskusuhdanteissa pa-
hentaa tilannetta vAhentdmdlld tiihinastisia joustomahdollisuuksia, eti rahan ulkoisen
arvonalennuksen lisdksi rahastojen puskuriknyttO. Siihenhdn on viime kidessd aina
jouduttu turvautumaan.

Siksi voimme tulevaisuudessa joutua tilanteeseen, jossa esimerkiksi palkkojen on
joustettava alasp5in. Jos ne eivdt jousta, 1990-luvun hevoskuuri uusiutuu, elity6voi-
maa joudutaan irtisanomaan ja yrityksiEi menee konkurssiin. Eldkejiirjestelmdlle se
aiheuttaisi hankaluuksia. Jos vaikeudet olisivat suhdanneluontoisia, niistd olisi pitdnyt
selvitd esim. rahastojen tilapdiskiiytdlld joka voi EMUssa olla vaikeata. lndeksin
nykyinen hintapainotus voi my6s muodostua ongelmaksi, silld tuskin kukaan voisi
kuvitella eldkkeiden nousevan palkkoja enemmdn.

Yhteisen valuutan edut voivat my6s olla huomattavia. On luultavaa ettd pd6omamark-
kinat tasoittuvat ja kehittyviit siten, ettd korkotaso pysyvdsti alenee ja inflaatio pysyy
matalana spekulaatiosta ja odotusten epdvarmuudesta johtuvien riskilisien poistuttua.
Mikali yritysten vientilaskutus siirtyy huomattavasti euro-pohjaiseksi, valuuttariski siltd
osin poistuu. Euroopan sisdinen kauppa helpottuu ja neljiin vapauden toteuttaminen
vilkastuu, mistd talous suuresti hy6tyy.

Koko vatuuttariski ei kuitenkaan poistu. Jos suuri osa kaupasta tehdddn edelleenkin
Yhdysvaltain dollareissa, ja jos dollari on euroon nihden heikko, tilanne voi myos
kdintyd osittain vientiteollisuudelle epdsuotuisaksi.

Korkoriskin vdhentymisestdkddn ei voi olla tdysin varma. Tietty haitallinen vaikutus
voisiEMU:ssakin jiiiidd korkoihin esimerkiksisiten, ett6 reuna-alueiden investoinneilta
vaadittaisiin korkeampia tuottoja. Tdmd edellyttiisi, ettd talouskasvun ydin ja hyvin-
vointiedut kohdistuisivat valuutta-alueen keski-eurooppalaisiin polttopisteisiin.

Rahastoitujen eldkkeenosien tilanne voi parantua, silld s'tjoitusriskien tulisi EMUssa
kaiken jirjen mukaan pienentyd, ja p5domamarkkinoiden tulisi kehittyii muutenkin
suotuisaan suuntaan. Yhteiselle valuutta-alueelle sijoittaminen ainakin helpottuisi
kurssiriskin poistuttua. Kuitenkin tdssdkin on muistettava, EMUn toinen puoli ei
alijddmiikriteerin rajoittava vaikutus, joka vaikeuttaa etenkin Euroopan ulkopuolelle
sijoittamista.

Euro-alueen ulkopuolisten sijoitusten kurssiriskit eivit nimittiin poistu. Mahdollista on,
ettd muodostuu kolmen ison valuutta-alueen valtapeli, jossa euro, dollari ja jeni
kilpailevat. Tdllaisessa pelissi ndiden valuuttojen vdlistd kurssikehitystd on mahdo-
tonta ennustaa, saatikin sitten Eteldamerikan ja muiden korkeatuotto-maiden
kursseja.

Puron ty6ryhmdn muistio luo toteutuessaan uutta pohjaa Suomen elikesijoittamiselle.
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Tdti jdrjestelmd tulee tarvitsemaan silld se joutuu tulevaisuudessa aivan uuteen
kilpailutilanteeseen.

EMU:ssa ei kuitenkaan niinkddn ole huolta rahastoiduista elSkkeenosista, vaan
ongelmaksi voi muodostua yhteisvastuullisesti, jakojairjestelmdilld maksettavat
eldkkeenosat ja veroilla hoidetun julkisen sektorin rahoitus kokonaisuutena.

On olemassa erilaisia mahdollisia talouskehityksen skenaarioita, joita kdsittelen lyhy-
esti. Jaan riskit poliittisiin riskeihin, jotka voivat toteutua kaikissa olosuhteissa ja ta-
loudellisiin riskeihin, jotka ovat enemmiin riippuvaisia talouden kehityksestd

5.1. Poliittinen valta

EU-maissa julkisten tai pakollisten jdrjestelmien eldkelupaukset ja niiden rahastoinnit
poikkeavat toisistaan varsin paljon. Kaikenlaiset epai$t tullaan suodattamaan Brysse-
lin kautta. Vaikka Suomessa ei omasta mielestimme olisikaan vaikeuksia nykyisten
ei-rahastoitujen eldkelupausten maksamisessa, muut voivat peldtd, ettd he joutuvat
maksumiehiksi laajennetussa EU:ssa. Muun muassa laajentuvaa EU-konseptia vas-
tustava lso-Britannia on viime aikoina esittdnyt tdllaisia huolia muiden maiden ei-
rahastoiduista eldkevastuista.

Se, kuinka vakavasti ndihin huoliin on suhtauduttava, riippuu EU:n poliittisesta
kehityksestd. Jos se kehittyy vahvan ydinunionin suuntaan, Brysselin ohjaavuus voi
ratkaisevasti lisddntyd. Tdmd koskee maiden julkista budjettipolitiikkaa ja sosiaalitur-
vaa. Lisdksi mahdollinen EU-kansalaisuus ja siihen liittyvdt oikeudet asettavat lisdd
yhdentymispaineita. Jos ty6voiman liikkuvuus toteutuu laajasti, se luo ennenndkemdt-
t6mid koordinaatiotarpeita ja pakottaa tulevaisuudessa sellaisiin ratkaisuihin, joita
emme nyt mielelldmme toteuttaisi.

Poliittisen asetelman pddkysymys on pditdspdtevyys. Missd asioissa tulee
EUn/EMUn kautta yhteistd osallistumista Suomen pddt6ksiin, joko suoraan tai EU-
tuomioistuimen kautta.

EUn Suomea koskeva pddtdsvalta rajoittuu tiitii nykyii tietyille aloille, joista maata-
lous ja aluepolitiikka ovat tdrkeimmdt. Emme voi kuitenkaan olla varautumatta sellai-
seen mahdollisuuteen ettd pdtevyys yritetddn laajentaa koskemaan muitakin alueita,
jolloin sosiaaliturva ja ns. EU-kansalaisuus ovat tirkedlld tavalla esilld. Tdll6in Suo-
men eldketurvakin voi olla sopeutumispakon edessd.

Tdrkein on kuitenkin vallanjako EUn sisdlld. Tdlld tarkoitan toisaalta maiden kesken
tapahtuvaa jakoa, ja toisaalta my6s Brysselin ja yksittdisten maiden vilistd jakoa.
Kuinka herkkd esim. Suomen lainsddddnt6tyd on muiden maiden ja Brysselin tai
Euroopan keskuspankin, OECDn, lMFn ym. asettamille 'ehdotuksille' ja
"toivomuksille" sikAli kuin niitd tulee esim. eldkejeirjestelmdn kohdalle.

Seuraavassa nelikentissd poliittinen valta on suhteutettu talouden kehitykseen. To-
denndk6isestiviisto-akselitoteutuu siten ettd suuri EUn keskusvalta edellyttdd hyvdEi
taloudellista kehitystd. Muussa tapauksessa EU tulee kdrsimdin varojen niukkuuden
lisdksi my6s siitd, ettd maiden sisdpoliittiset ongelmat johtavat "lipsumiseen" yhtei-
sistd sopimuksista. Lopulta EUn valta pienenee, alhaalla olevan nuolen osoittamalla
tavalla.



18

Taulukko: Talous ja poliittinen valta
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5.2. Suomen aluetalouden vaihtoehdot

Talousriskejd on kahdenlaisia. Ensimmdinen on, ettd koko EU-alueen talous kehittyy
huonosti. Toinen on, ettd EU kehittyy muuten hyvin, mutta esimerkiksi alueellisesta
keskittymisestd johtuen jotkut reuna-alueet - kuten Suomi - kdrsivit tydvoiman ja
investointien maanpaosta.

Koko Euroopan talousalueen kehittyessd huonosti on luultavaa, etti maat kipertyvdt
omiin ongelmiinsa, jolloin unionin kehittymis- ja laajentumispyrkimykset jddvdt vdhem-
mille huomiolle. TEill6in koko rahaliiton toteutuminen voi olla uhattuna. Suomen
eliikejiirjestelmdn toteuttaminen ja kehitys jdd kansalliseksi ongelmaksi kuten
tAhdnkin asti.

Jos taas koko Suomesta tulisi Euro-alueen syrjiseutua kaikkine siihen kuuluvine
ongelmineen, palkkaperusteisten maksujen tilanne voisi muodostua hankalaksi.
Vahva EU alkaisiehkd toisaalta tuntea tarvetta laajempaan aluepolitiikkaan. Toisaalta
se voisi my6s viitata ty6voiman liikkuvuuteen, eli "hakekaa ty6td sielti missi sitd on".
Jos jdlkimmdinen toteutuisi laajastija yritykset alkaisivat siirrelld fyysisid pddomain-
vestointejaan Keski-Eurooppaan, eldkkeiden rahoitus vaikeutuisi ratkaisevasti.

Suomeen ji6vdn elikejdrjestelmdn ongelmaksi muodostuvat tdll6in jakojirjestelmdlld
maksettavat eldkkeen osat, jotka vdhentyneelld ty6voimalla voivat tulla kohtuuttoman
raskaiksi. Lisiksi muukin julkinen sektori on aivan samanlaisessa tilanteessa. Jos
tillainen skenaario toteutuu, olisi kyllA oikein ja kohtuullista vaatia tasausmekanisme-
ja menetettyjen tulevien maksutulojen peittdmiseksi.
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Perusskenaario, jonka taakse "virallinen optimismi" on Suomessa asettunut, edellyt-
tdd, ettd eurooppalainen talouskasvu toteutuu ja ulottuu my6s Suomeen. Sen toteu-
tuessa eldkejirjestelmdn rahoitus tapahtuu suunnitelmien mukaisesti. Rahastoimatto-
miin eldkkeenosiin voi kuitenkin kohdistua alentamispaineita ldhinnd poliittisista
syistd, jos on peldttdvissd maksupaineen nousevan liian korkeaksi.

Ulkomaankauppa oli pitkddn ruhtinaskuntien ja valtioiden tdrked tulonldhde. Tdti se
voi olla edelleen, mutta nykyisin verotetaan tuotannontekijditai tuotantomaassa ja
kulutusta ostajamaassa. Vapaakaupan kehitys kulkee ndin ollen kdsi kddessd myds
valtioiden verotustekniikan kanssa. Tdmd voi merkitd mm. sitd ettd valtioiden on
yritettdvd verottaa eri kohteita yhd neutraalimmin, ja ettii ne joutuvat keskindiseen
kilpailutilanteeseen verotuksen tason suhteen. Tdmd tilanne koskee tietenkin my6s
pakollisia sosiaaliturvamaksuja.

Tdstd syntyy vahva ja vakavasti otettava koordinointitarve, varsinkin pddomaverotuk-
sen kohdalla mutta myos muiden verotuskohteiden kohdalla, turhan kilpailun ja ns.
social dumping-ilmidn vdlttimiseksi. Tdrked asia tdssd yhteydessd on my6s moni-
kansallisten yritysten verokdyttdytym inen.

Todetaan vield etti EMU pakostakin kaventaa talouspoliittisia mahdollisuuksia. Ndin
se tekee varmasti jdsenmaatasolla, mutta stabiiliuustavoitteen vuoksi myds
unionitasolla. Unionin tasolla toimiva, itse asiassa laalaa julkista rahoitusta vaativa
tyOllisyyspolitiikka, tarve johon usein viitataan, tuntuu siten my6s olevan ristiriidassa
stabiiliuuskriteerien kanssa.

lntegraation syventyminen kuitenkin tuonee mukanaan Euroopan laajuisen poliittisen
liennytysefektin joka taas on turvallisuuspoliittisista syistd erinomainen asia, ja myds
vaikuttanee sindnsd positiivisesti talouden yleiseen kehittymiseen.

EMU ja sisdmarkkinat luovat ilman muuta julkisen hyddyn, yhteisen edun. Ongel-
mana on ettei etu vdlttimdttd ole kaikille yhtd suuri eikd edes tiysin yhteinen, voi
syntyi paikallista tai yksityistd haittaa. Vaikka pelin summa on positiivinen, hiividjiS
loytyy. Onko sellaisessa tilanteessa olemassa tarpeeksitasapainottavia mekanisme-
ja?

EU on tiedostanut ongelmat, vaikka virallinen kieli ei niitd suoranaisesti hyvdk-
syisikddn. Syrjdseudun ongelmista, ty6prosessien rationalisoinnista ja teknologian
kehityksestd johtuva maantieteellinen, sosiaalinen ja taloudellinen eriarvoisuus. Kaikki
eivdt osaa tarpeeksi, eivdt pdise tai ehdi junaan mukaan. EUn alue- ja maaseutu-
ohjelmat ovat tfrstd johtuvia. Unionin laajuiset sosiaali- ja tydllisyys-politiikat ovat
edelleen julistusten ja erityisprojektien tasolla, mutta niiden tarve lisdintyy jatkossa.

Yhteinen talousalue voi lisdtd maiden vdlistd muuttoliikettd, ja sikdli Suomen suuri
tydtt6myys on erittiin huolestuttava. On puhuttu paljon suhdannetasauksista, mutta
suuri muuttoliike ei ole suhdanneluontoinen vaan pysyvd. Vaikka muuttoliike on tdhdn
asti ollut vdhdistd, niin ei ole mitdin takeita tulevaisuudesta. On sanottu ettd suoma-
laiset eivdt l6hde koska heilld on niin erilainen kieli ja kulttuuri. Toisaalta heiti on
lihtenyt Ruotsiin ja Amerikkaan suurin joukoin. Tuntuu toiveajattelulta ettd nykynuori-
so kielitaitoineen olisi liikkumattomampaa.

EUssa tulisi olla valmiudet vastata ty6voiman vapaasta liikkumisesta ja sen seurauk-
sista, samalla tavalla kuin maittaiset kansantaloudet niisti nykyisellidn huolehtivat.
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On muistettava ett6 kansallinen eliikejdrjestelmdmme on erittdin ttirke€i osa kansallis-
ta aluepolitiikkaamme, vaikka sitd eiaina tiedostetakaan maantietdjien piirissd. Monet
Suomen maaseutukunnista ovat varsin riippuvaisia eldkerahoista, jotka muodostavat
kunnan aluetaloudesta tirkedn osan.

Toisin sanoin jos Suomen ty6ikdistd vdest6d alkaa siirtyii merkittdvissd mddrin Eu-
roopan keskusalueita ldhemmdksi, vaikkapa tanskansalmen alueelle, Suomi saattaa
tarvita aluepoliittista tukea. Suomi ei kuitenkaan saisi siindkddn tapauksessa jattaytya
siirtotuloista riippuvaiseksi, vaan tuen olisi luotava uutta taloutta ja infrastruktuuria.
Riippuvuuskohtalon, kehitysmaa-syndrooman, vdlttdmiseksi olisi luotava erittdin
vahva aluepoliittinen rintama, johon Suomi ei yksin kykene, vaan olisi pyrittdvd
aluepoliittiseen yhteisty6h6n itdmerenalueen ja koko pohjoisen Euroopan kanssa.
Schleswig-Holsteinin osavaltion laki- ja Eurooppa-asioiden ministeri Gerd Walter
(abid.) kirjoittaa tdstd tarpeesta, ja hinen kirjoituksestaan ilmenee, ettd tukea ldytyy
my6s pohjoissaksasta, vaikka Bonn onkin vahvemman federalismin ja keskusjohtoi-
sen politiikan kannattaja. Oikealle osoittava nuoli taulukossa tarkoittaa, ettd hyvin
kehittyvai talous EU-ydinalueella voi johtaa Suomessa huonoon kehitykseen, y.o.
syistd johtuen.

Taulukko: Talouskehityksen vaihtoehdot
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6. Loppusanat ja yhteenveto

Perimmdinen kysymys lopulta olisi: voidaanko sisdmarkkinoissa ja EMUssa yllaipitaia
kansallinen talous eli kansantalous, vai muuttuuko Suomi aidosti osaksi Euroopan
aluetaloutta. Eli kuten J Akerholm (1996) on asian ilmaissut: "Suomi Euroopassa on
kuin Tampere Suomessa".

Jos ndin on, voi tulla yhd vaikeammaksi ylliipitdd hallinnollisia jdrjestelmid jotka ovat
vahvasti riippuvaisia kansallisesta lainsddddntdjdrjestelmdstd ja kansantaloudesta.
Suurimpana ongelmana on jakojdirjestelmiill6i tapahtuvat siirrot, jotka luovat riippu-
vuussuhteen eldkejirjestelmdn ja kansallisen talouden vdlille.

Viime aikoina on toteutettu uusia mahdollisuuksia Suomen eldkesijoittamiselle. Naita
jdrjestelmd tulee tarvitsemaan silld se joutuu tulevaisuudessa aivan uuteen kilpailuti-
lanteeseen.

Euroopan sisdmarkkinat johtavat ennen pitkiiii siihen ettd yleis6n tietoisuus vapaaeh-
toisista sddst6muodoista lisdintyy. Tdmd voi pakottaa pakollisia jdrjestelmiii sopeu-
tumaan, jos sitoutuminen vdhenee vakuutettujen piirissS. Vakuutuksenottajien, eli
yritysten piirissi uskonpuutteeseen viittaavaa on julkisesti esitetty jo kauemmin.

Toinen suuntaus joka sekin on yhteydessd samaan asiaan, on alihankinnan ja yksi-
tyisyrittdjyyden lisdys sekd yksityisen ettd julkisen sektorin tuotannossa. Tdmd vdistd-
mittd vdhentdd pakollisen vakuuttamisen kysyntdd.

Kolmas huolenaihe on koko vakuutus- ja finanssialan yhteinen: miten kilpaitun va-
pautuminen tulee vaikuttamaan? Pyrkivitkd ulkomaiset kilpailijat my6s TEL-mark-
kinoille, saadakseen sitd kautta muita ja ehkd tuottavampia yhteyksid suomalaisiin
vakuutuksenottajiin? Jos n6in on, ja jos ne siind saavat poliittista tukea, niin Suomen
eldkejdrjestelmi on tosisuurten muutosten edessd, ei ehki vilttdmdttd etuuspuolella
mutta sitdkin enemmdn hallinnollisesti.

Neljds, edelliseen liittyvd asia on vakuutuksenottajien eli yritysten ja my6s niiden
ty6ntekijoiden kansainvdlistyminen joka tulee ilman muuta vaatimaan yhteen sovitusta
ja sopeutusta.

Voi seurata nykyistd liheisempi kytkentd valtion finanssihallinnon ja nykyiselldtin
yksityisesti hallittavan tydelilkejtirjestelmdn vdlilli. Suomen valtio voiolla ainoa aidosti
kansallinen instrumenttija instituutio joka pystyy vastaamaan jdrjestelmin ylldpidosta.
Tdmi ei tarkoita vdlttdmdttd valtiollistamista, vaan kuten Eldketurvakeskuksen ja
ulkomaalaisten vastaavien laitosten rakenne osoittaa, on olemassa monia lainsdA-
ddnn6llisid vdlimuotoja. Joka tapauksessa vallanjako EMU-kriteerien suhteen tulee
olla selkei, siten ettd tyOeldkejdrjestelmdn uskottavuutta ei horjuteta, EMUun liittyvdn
poliittisen pelin ja retoriikan vuoksi.

Elikejiirjestelmdn tuleminen EMU-kriteerien kautta enemmdn julkiseksi altistaisi sen
nykyisti enemmdn poliittisille paineille. Sosiaalisten yhteisty6elinten osallistuminen
hallintoon on sen vuoksijatkossakin hyvin tdrked6. Se kytkeytyy luonnollisella tavalla
ty6eliikkeisiin, on vankasti kansallisella pohjalla ja on osoittanut moneen kertaan
toimivuutensa vaikeissa sopimustilanteissa.
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Joskin itse palkoista sovittaisiinkin tulevaisuudessa enemmdn paikallisesti, kuten on
ennustettu (mm. Vartia ja Yli-Anttila, 1996), niin sosiaaliturvasta voisija tulisi kyllii
jatkossakin sopia kansallisesti. Hyvid ja tasapuolisia hallintojdrjestelmid ei tule jattaa
fi losofi sten muoti-ilmi6iden vuoksi.

Poliittisia paineita voitulla ulkoa, jos muut EMU-maat huolestuvat maksukyvystiimme,
tai ne voivat tulla sisdltd, jos suuret ryhmdt haluavat muutosta jirjestelmddn.

Jdrjestelmi voi olla suurtenkin hallinnollisten haasteiden ja uusien sopeutumis-
prosessien edessd, mutta sen looginen rakenne tulisi etuuspuolella voida sdilyttdd,
varsinkin jos tydeldmdn tilanne ja etenkin tydtt6myysongelma jossain mddrin hel-
pottuu.

EMUun liittyvd, vdistdmittd suurempi vallankiytt6 voi tulla niikyviin joko suoraan
federalismina, tai vaihtoehtoisesti ns demokratiavajeena. Jaljimpi voi olla seurausta
ylisuureen keskuspankin ohjaamasta rahapoliittisesta vallankdytt6std, joka olisi
valittujen elinten ulkopuolella.

Federalismissa Suomi voi joutua vaikeuksiin pienen inivaltansa takia, ja joutuisi
mahdollisesti sopeuttamaan sosiaaliturvansa isojen maiden mukaan. Tdstd ei
kuitenkaan oletettavasti syntyisi viilitt6miii seurauksia eldketurvaamme, joka on
kustannuksiltaan kohtuullinen suuriin EU-maihin venattuna.

Demokratiavajeessa, eli ilman federalismin poliittisesti valittua hallintovaltaa, voisi
kiiydii niin, ettd Euroopan keskuspankkijohtoiset monetaristiset virtaukset, alkavat
vaikuttaa raha- ja finassipolitiikan koordinaation nimissd muuhunkin, kuten esimerkiksi
eri maiden sosiaalipolitiikkaan. Tdssd piilee mahdollinen vaara josta Pohjoismaiden
tulisi olla enemmdnkin huolissaan.

Ty6eldkejdrjestelmd on kuitenkin EMUun mentiessd erddnlainen "kansantalouden
vakuutus" siind mielessd, ett6 rahastot ja niita varten olemassa olevat suunnitelmat
istuvat EMUun varsin hyvin.

Ty6elikerahastojen valtionpapereiden salkku edesauttaa EMU-velkakriteerin tdyttdmi-
sessd. Vieldkin tdrkedmpi asia on, ettd rahastojen suunniteltu nimellinen kasvuvauhti
edesauttaa EMU-alijaamdkriteerin tdyttiimistd vuosikymmenid eteenpdin. Meilld on
siis itse asiassa jo olemassa "puskurirahastot', jotka antavat esimerkiksi valtiotle
su urem paa fi nanssipoliittista liikkumavaraa.

Ongelmia voi syntyd hdtdtilanteessa jolloin kaikilla suurilla julkisilla tahoilla, eli
valtiolla, kunnilla ja ty6eldkesektorilla, olisi samanaikaisesti alijddmddn pakottavia
tarpeita. Tdllaisen tilanteen varalta olisi aihetta sopia pelisddnnOistd.
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