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Euroopan talous- ja rahaliitto EMU:n tulevaisuus 
 

EMU:n uudistamisen tulisi keskittyä sääntökehikon yksinkertaistamiseen, 
sääntöjen parempaan noudattamiseen, kriisinkestävyyden vahvistamiseen 
rakenneuudistuksilla ja markkinakurin palauttamiseen. Jos EMU:lle luo-
daan uusia mekanismeja suhdanne-erojen tasaamiseksi, tulisi välttää mo-
raalikato ja pysyvien tulonsiirtomekanismien syntyminen.  

1 EMU:a on vahvistettu olennaisesti 

Monia EU-maita ja koko euroa vuosina 2008-13 koetellut talouskriisi sai 
aikaan sen, että EU:n talous- ja rahaliitto EMU:n sääntöjä ja rakenteita 
vahvistettiin olennaisesti. Finanssipolitiikan sääntöjä ja talouspolitiikan 
koordinaatiota on tiivistetty, rahoitusvakauden varmistavia mekanismeja on 
rakennettu, rahoitusmarkkinoiden sääntelyä sekä valvontaa on lisätty ja 
yhtenäistetty ja eurooppalaisia pääomamarkkinoita edistetään.  
 
Työn tulokset näkyvät talouden ja työllisyyden kehityksessä. EU:n talous 
kasvaa ja työttömyys laskee neljättä vuotta. Rahoitusmarkkinat ovat va-
kaat, ja EKP:n elvyttävä rahapolitiikka tukee talouden ja investointien kas-
vua. Mutta edelleen verrattain korkeat julkisen ja yksityisen sektorin velka-
asteet monissa jäsenmaissa hidasta elpymistä. 
 
Usealla taholla ajatellaan, että EMU:n ja euroalueen uudistuksia täytyy jat-
kaa edelleen. Muutamat jäsenmaat ovat sitä mieltä, että finanssipoliittisten 
sääntöjen noudattamista tulee tiukentaa, toiset taas pitävät sääntöjä es-
teenä järkevälle talouspolitiikalle. Yhdet korostavat jäsenmaiden vastuuta 
omasta julkisesta taloudestaan ja EU-perussopimusten no-bail-out-sään-
töä, toiset taas katsovat yhteisen rahan oloissa tarvittavan myös yhteisiä 
suhdannevakauttajia ja enemmän solidaarisuutta yksittäisten jäsenmaiden 
kohdatessa talousvaikeuksia. Monet jäsenmaat toivovat komission tai jon-
kun muun riippumattoman tahon toimivan sääntöjen valvojana, muutamat 
taas haluaisivat euroalueelle ”finanssiministerin”, joka käyttäisi harkintaa 
pikemminkin kuin sääntöjä euromaiden talouspolitiikan ohjaukseen. 

2 Keskustelussa EMU:n kehittäminen edelleen 

EMU:n tulevaisuudesta on viime vuosina esitetty useita suunnitelmia. EU-
instituutioiden lisäksi mm. IMF ja OECD ovat suosittaneet EMU:n syventä-
mistä, ml. yhteisten finanssipoliittisten välineiden ja instituutioiden vahvista-
mista. Osana EU:n tulevaisuudesta käynnistettyä keskustelua, komissio 
tulee julkaisemaan keskusteluasiakirjan EMU:n syventämisestä todennä-
köisesti keväällä 2017. Ulostulo pohjautuu viiden puheenjohtajan raporttiin 
kesäkuulta 2015.  
 
EU-instituutioissa tehdään työtä EMU:n kehittämiseksi edelleen. Kiinnos-
tusta on mm. joustavoittaa finanssipoliittista sääntökehikkoa, korostaa eu-
roalueen kokonaistarkastelua ja siihen liittyvää finanssipoliittista harkintaa 
sekä kehittää mekanismia jäsenmaiden suhdanne-erojen tasausta varten. 
Käynnissä on siirtymä sääntöpohjaisesta järjestelmästä kohti harkintaa ko-
rostavaa järjestelmää. Markkinasignaalien rooli julkisten talouksien ohjaa-
jana on viime vuosina jälleen vähentynyt. Syitä markkinakurin höltymiselle 
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ovat yhtäältä EKP:n rahapolitiikka ja toisaalta EU:n kriisin aikana pystyttä-
mät palomuurit, joilla vakuutettiin sijoittajat EU-maiden valtionvelkakirjojen 
riskittömyydestä.  

3 EK:n pääviestit  

 Välitöntä tarvetta finanssipolitiikan sääntöjen uudistamiselle, talouspoli-
tiikan uusille koordinaatiorakenteille tai instituutioille ei ole. Nykyiset me-
kanismit toimivat kohtuullisesti, vaikka ne ovatkin varsin monimutkaisia 
ja raskaita. On syytä antaa vielä varsin uusien ohjausmekanismien ja 
tarkennetun finanssipoliittisen sääntökehikon toimia sekä viimeistellä jo 
aloitetut uudistukset. 

 Jos EMU:n uudistamiseen silti ryhdytään, tulisi keskittyä sääntökehikon 
yksinkertaistamiseen, sääntöjen parempaan noudattamiseen, kriisin-
kestävyyden vahvistamiseen rakenneuudistuksilla ja markkinakurin pa-
lauttamiseen. Sääntökehikosta tulisi vähentää siihen liitettyjen lukuisten 
poikkeuksien ja joustojen mahdollisuuksia.  

 Suomessa on varauduttava siihen, että EU:ssa voimistuu suuntaus kohti 
yhteisvastuullisempaa rahaliittoa. Suomen on käytävä asiasta kansal-
lista keskustelua ja pystyttävä tekemään tarvittaessa valintoja, jotka tur-
vaavat laajat taloudelliset ja poliittiset intressimme osana eurooppalaista 
yhteisöä.  

 EK ei pidä tarpeellisena euroalueen rahastoa tai vakuutusta, jonka 
avulla tasattaisiin suhdanne-eroja jäsenmaiden välillä. Jos euroalueen 
kriisinkestävyyttä silti lähdetään vahvistamaan yhteisiä suhdanneva-
kauttajia rakentamalla, tulisi välttää moraalikato ja pysyvien tulonsiirto-
mekanismien syntyminen.  
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