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Eurooppalaiset taloustieteilijät vaihtoehtoisen talouspolitiikan puolesta 

–EuroMemo ryhmä– 

 

Vastauksia Euroopan moninaisiin kriiseihin:  

kohti taloudellista muutosta, solidaarisuutta ja 

demokratiaa 

 – EuroMemorandum 2016 –  

 

Yhteenveto 

1. Viimeaikainen makrotaloudellinen kehitys, politiikat ja vaihtoehdot talouskasvun ja työllisyyden 

puolesta 

Euroopan taloudellinen tila on yhä heikko ja hauras, ja edessä siintää edelleen mahdollisuus hitaan 

kasvun ja korkean työttömyyden pitkittymiseen. Vaikka tuotanto jo useimmissa maissa taas kasvaa, 

eteläisissä ja itäisissä jäsenmaissa se on edelleen vuoden 2007 tason alapuolella. Tarve vahvalle, 

kasvua ja työllisyyttä vauhdittavalle elvytykselle on siten ilmeinen. Harjoitettu rahapolitiikka on 

keskittynyt rahoitusmarkkinoiden tukemiseen rahaa painamalla, mutta nykyisissä, vaatimattomiin 

kasvuodotuksiin ja heikkoon kysyntään perustuvassa olosuhteissa se ei riitä talouskasvun 

vahvistamiseen. Samasta syystä myöskään Junckerin suunnitelman nimellä tunnettu ohjelma ei ole 

tuottanut toivottua tulosta. Ja vaikka Vakaus- ja kasvusopimuksen toimeenpanosääntöjen 

selventäminen on merkinnyt jonkinlaista edistystä, se on lähinnä vaimentanut kriisimaiden 

budjetteihin kohdistuvia leikkauspaineita. Se ei ole riittänyt panemaan talouksiin vauhtia. 

Tarvitaan koordinoituja, työllisyyttä parantavia, ympäristöystävällisiä ja sukupuolivaikutukset 

huomioivia investointeja. Hyökkäykset sosiaalista kulutusta vastaan pitää lopettaa. Yhteistä rahaa 

pitää täydentää sellaisella unionin laajuisella finanssipolitiikalla, joka lievittäisi taantumaa unionissa, 

sen jäsenmaissa ja alueilla sekä turvaisi tulonsiirrot rikkaiden ja köyhien alueiden välillä. 

Finanssipolitiikan tulisi perustua vahvasti progressiiviseen verojärjestelmään. Siihen kuuluisi myös 

automaattisen vakauttajan tavoin toimiva Euroopan laajuinen työttömyysvakuutusjärjestelmä. EU:n 

alue- ja rakennepolitiikkaa tulisi vahvistaa ja laajentaa erityisellä Euroopan kehityspankin 

rahoittamalla ohjelmalla, joka käynnistäisi yksityisiä ja julkisia investointeja. Ohjelman tulisi 

kohdentua suurista budjettialijäämistä kärsiviin ja keskimääräistä pienituloisempiin maihin. 

2. Demokratian haaste 

Vastauksena tuotantoa ja työllisyyttä tuhoaville leikkausohjelmille kreikkalaiset äänestäjät valitsivat 

15.1.2015 Syriza-johtoisen hallituksen. Sen tehtäväksi tuli etsiä ’kunniallinen kompromissi’ 

hallituksen ja eurooppalaisten instituutioiden välillä. Keskustelujen jatkuessa velkojien virallinen 

kanta kuitenkin koveni aiempien velkamuistioiden tiukkojen ehtojen mukaiseksi. Heinäkuussa 

Kreikan pääministeri Tsipras oli pakotettu hyväksymään uuden lainan erittäin kovat ehdot, joiden 

hyväksymistä monet puolueen kansanedustajat vastustivat. Tästä vastustuksesta huolimatta Syriza 

pystyi syyskuun uusintavaaleissa uusimaan valtaosan tammikuussa voittamistaan paikoista. Vaikka 

sopimuksen tavoitteita tuskin tullaan koskaan saavuttamaan, niiden kovat ehdot toimivat 

varoituksena muille uusliberalistisen marssijärjestyksen haastajille.  

Kreikan kehitys kielii EU:n demokratiavajeen kasvusta, sekä siitä miten käy kun talouspolitiikka 

alistetaan sellaisille perustuslain kaltaisille säännöille, jotka poistavat talouspolitiikasta harkintavaran 
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ja sosiaalisen valinnan. Poikkeustilapuheella on perusteltu uutta lainsäädäntöä, joka rikkoo 

jäsenmaiden perustuslaillisuutta ainakin euroalueen periferiassa. Samalla poikkeustilapuheella on 

perusteltu Euroopan vähiten demokraattisten instituutioiden, erityisesti Euroopan keskuspankin, 

Eurooppa-neuvoston ja euroryhmän, vahvistamista. Viiden presidentin raporttiin sisältyvät 

ehdotukset esittävät väitteitä suuremman vaurauden ja solidaarisuuden puolesta, mutta käytännössä 

niillä vain vahvistetaan EU:n teknokraattista hallintoa.  

Pyrkimys pakottaa jäsenmaiden talouspolitiikat sisällöllisesti EU:n uuden taloushallinnon mukaisiksi 

kertoo demokratian pelosta EU:n hallitsevien eliittien keskuudessa. Jäsenmaiden kansalaisten 

suurelle enemmistölle demokratialla ei kuitenkaan ole vain poliittista arvoa, vaan sillä on myös suuri 

taloudellinen merkitys. Vahva demokraattinen yhteisymmärrys voi myös vähentää taloudellista 

epävarmuutta. Julkisia investointeja tarvitaan osoittamaan poliittista sitoutumista demokraattisesti 

määriteltyihin päämääriin ja yksityisen sektorin odotusten muovaamiseen. Nykypäivän 

demokraattisiin prioriteetteihin kuuluvat muun muassa siirtymä vähähiiliseen talouteen ja 

heikompien jäsenmaiden taloudellinen konvergoituminen kohti yleiseurooppalaista hyvinvointitasoa.  

3. Maahanmuutto, työmarkkinat ja väestörakenteen muutos EU:ssa 

Dramaattiset kuvat sadoista maahanmuuttajista yrittämässä EU:hun ovat järkyttäneet ja jakaneet 

eurooppalaisia kysyttäessä, miten tilanteeseen pitäisi suhtautua. Nykyiset maahanmuuttajamäärät 

ovat herättäneet taas kerran kysymyksen, tarvitaanko maahanmuuttajia taloudellista syistä. 

Maahanmuuton vaikutuksia koskeva tutkimus kertoo, että pitkän ajan vaikutukset isäntämaan 

talouteen ovat positiiviset, sen lisäksi että maahanmuuttajat itse hyötyvät muutosta. EU-tasolla 

maahanmuuttopolitiikassa on korostunut työvoimapoliittinen harkinta, osana EU:n 

yhteismarkkinoita.  Maastrichtissa sovittu ’vapaan liikkuvuuden’ periaate, ja myöhemmin Schengen 

aluetta koskeva sopimus, ovat toimineet pääasiallisina välineinä maahanmuuton ja matkustamisen 

valvonnassa ja hallinnoinnissa myös kolmansista maista tulleiden ihmisten kohdalla. Vapaan 

liikkuvuuden ja yhdenvertaisen kohtelun käsitteet ovat ’toimivan Euroopan’ ydintä. EU-direktiivit 

ovat kuitenkin tehneet niistä ehdollisia sille, että EU:hun muuttavista ihmisistä ei tule jäsenmaille 

taakkaa. 

Keskustelu maahanmuuttajien oikeudesta sosiaaliseen suojeluun missä tahansa EU-maassa koskee 

solidaarisuutta ja Euroopan sosiaalisen yhteisön rajojen määrittelyä. Valuuttaunioniprojekti, ilman 

fiskaalista unionia ja solidaarisuutta, paljasti rakenteiltaan toisistaan eroavien maiden liiton 

haurauden. Kreikan pitkittynyt kriisi on vain yksi esimerkki tällaisen liiton aiheuttamista ristiriidoista.  

Taloudellinen solidaarisuus niille EU-kansalaisille, jotka haluavat muuttaa toiseen EU-maahan, 

auttaisi unionia pääsemään nykyisen kriisin yli. Solidaarinen Eurooppa (talouskuri-Euroopan sijaan) 

mahdollistaisi kädenojennuksen myös niille sadoille tuhansille Lähi-Idän ja Afrikan sotia pakeneville ja 

voisi auttaa välttämään maahanmuuton vastaisen populismin nousun. EU:n on seisottava tiukasti 

’vapaan liikkuvuuden’ periaatteen takana siksi, että se on mahdollisesti ainoa asia joka vaikuttaa 

suoraan kokemukseemme ja käsitykseemme kulttuurisesta monimuotoisuudesta ja kansalaisuudesta 

Euroopassa. Tavoitteenamme on moninaisuuteen ja integraatioon perustuva unioni.  

4. Nuorisotyöttömyys EU:ssa 

Vaikka EU:n sosiaalinen kriisi on laaja ja vaikuttaa sosiaalisiin ja työllisyysasioihin kokonaisvaltaisesti, 

EuroMemorandum keskittyy tänä vuonna nuorisotyöttömyyteen, yhteen EU:n suurimmista 

ongelmista. Nuorisotyöttömyys paljastaa EU:n eliittien kyvyttömyyden turvata unionin tulevaisuus. 

Vaikka nuorisotyöttömyys on lisääntynyt läpi EU:n (Saksa on poikkeus), vakavin se on Troikan 

ohjaukseen joutuneissa maissa. Koulutuksen, työn tai harjoittelun ulkopuolella olevien nuorten 

määrän kasvu osoittaa, että työttömyyden lisäksi on olemassa miljoonia taloudellisesti toimettomia 

nuoria, joiden kontaktit työmaailmaan ovat vähäiset tai olemattomat. Tämä ongelma koskettaa ehkä 

vielä enemmän 25-34 -vuotiaita kuin 16-24 -vuotiaita. Edellisen komission aikana käyttöön otettu 

nuorisotakuu oli myönteinen, vaikkakin hyvin poikkeuksellinen sosiaalipoliittinen aloite. Sen rahoitus 
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jäi riittämättömäksi erityisesti maissa, joissa sille olisi ollut eniten tarvetta. Priorisointi pitää kääntää. 

Kilpailua ja julkista rahoitusta pitää tarkastella juuri sosiaalisten tavoitteiden näkökulmasta. 

5. TTIP:n ja ’Itäisen kumppanuuden’ haasteet 

TTIP-sopimus ei koske ensisijaisesti kauppaa vaan sääntelyä. Se määrittää kollektiivisia preferenssejä 

ja yhteisön valintoja. Toteutuessaan se vaikuttaisi sääntelyjärjestelmään kaikilla tasoilla. 

Investointisuojasopimuksen avulla se asettaisi ulkomaiset investoijat muita toimijoita parempaan 

asemaan. Epädemokraattinen, salailuun ja valikoivaan kohteluun perustuva neuvottelutapa on 

antanut aihetta lukuisiin vastalauseisiin. Näihin komissio on vastannut raottamalla valmistelun 

julkisuutta ja muuttamalla investointisuojaa koskevaa esitystään. Mutta yhä edelleen avainongelmat 

ovat ratkaisematta. Uusi, uusia arvoja peräänkuuluttava kauppapoliittinen linjaus perustuu edelleen 

rikkaiden maiden ’halukkaiden liittoutuman’ suosimalle talouden vapauttamiseen ja säännöstelyn 

purkamiseen perustuvalle lähestymistavalle.  

Yhdistettynä komission ’paremman sääntelyn pakettiin’ TTIP hämärtäisi, viivyttäisi ja estäisi 

keskustelua sopimuksen edellyttämästä sääntelystä ennen kuin sopimus saataisiin parlamentin ja 

neuvoston käsittelyyn. Valmistelussa sääntelyyn suhtaudutaan pikemminkin kustannuksena kuin 

etuina, jotka olisivat moninkertaiset kustannuksiin verrattuna. Avainkysymyksissä CETA-sopimus 

menee jopa TTIP-sopimusta pitemmälle, eikä sitä siksi pitäisi hyväksyä. Kummassakin sopimuksessa 

ongelmallisinta on lukkiutuminen julkisten palvelujen yksityistämiseen. TTIP:stä voi tulla kuolettava 

isku Euroopan integraatiolle. EU:n yhteismarkkinat vesitettäisiin Atlantin ylittäviksi 

yhteismarkkinoiksi siten, että kysymys Euroopan integraation syventämisestä vaarantuisi. Sen sijaan 

tässä EuroMemorandumin muistiossa esitetty vaihtoehtoinen EU:n kauppapolitiikka myötävaikuttaisi 

unionin oman sosiaalisen mallin kehittymiseen ja tukisi keskinäiseen kunnioitukseen ja yhteistyöhön 

perustuvaa kansainvälistä taloudellista järjestystä. Ehdotamme myös tätä pyrkimystä tukevien hyvien 

sääntelykäytäntöjen kokoamista.  

’Itäinen kumppanuus’-hanke on johtamassa laajentuviin epäsymmetrisiin suhteisiin EU:n kanssa, 

teollisuuden alasajoon Itä-Euroopassa ja lisääntyviin vastakkainasetteluihin Euroopan ja EU:n sisällä. 

Näillä yhdistymissopimuksilla on lyöty Venäjää tavalla, jolla voi olla arvaamattomia ja kauaskantoisia 

seurauksia. Tämän uhkakuvan torjumiseksi tarvitaan vaihtoehtoinen, ekologisesti kestävää kehitystä 

ja alueellista yhteiskehitystä ajava kumppanuushanke.  

 

Lyhentämätön EuroMemorandumin-muistio nojaa keskusteluihin ja papereihin, jotka esitettiin 

ryhmän 21. työpajassa Tanskan Roskildessa 24.-26. syyskuuta. Lisätietoa ryhmän toiminnasta saat 

EuroMemo-ryhmältä, jonka nettisivut löytyvät osoitteesta:  
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