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Tiivistelmä 

Tutkielman tavoitteena on arvioida talouspolitiikan harjoittamisen olosuhteita sekä harjoitettavan 
talouspolitiikan vaikutuksia Euroopan talous- ja rahaliitossa EMUssa. Tavoitteena on myös selvittää 
koordinoinnin tarvetta talouspolitiikassa ja sitä, miten koordinointia on nykyisellään toteutettu. Tut-
kielmassa selvitetään myös, mitkä ovat olleet talouspolitiikan harjoittamisen ja koordinoinnin suu-
rimmat ongelmat EMUn alkuaikoina ja millaisia uusia järjestelyjä kenties tarvitaan. Erityisesti tar-
kastellaan finanssipolitiikan harjoittamista rajoittavan vakaus- ja kasvusopimuksen aiheuttamaa 
kritiikkiä sekä sopimuksen muutostarvetta. 

Euroopan keskuspankin EKP:n ja sen harjoittaman yhteisen rahapolitiikan ensisijaisena tehtä-
vänä on vastata euroalueen hintavakaudesta. EKP:n on lisäksi pyrittävä tukemaan talouskasvua. Ra-
hapoliittisten toimien päätehtävänä on suhdanteiden tasaaminen ja hienosäätö sekä talouden sym-
metristen häiriöiden torjunta. EMUn jäsenmaiden hajautetusti harjoittamalle finanssipolitiikalle on 
sopimuksin määritelty erilaisia rajoitteita ja tavoitteita. Rajoitteilla tuetaan yhteisen rahapolitiikan 
uskottavuutta sekä pyritään välttämään finanssipolitiikan negatiivisia ulkoisvaikutuksia ja muita 
ongelmia. Asetetulla tasapainoisen tai ylijäämäisen julkisen talouden tavoitteella pyritään luomaan 
jäsenmaiden budjetteihin riittävä turvamarginaali automaattisille ja päätösperäisille toimille maa-
kohtaisten epäsymmetristen häiriöiden torjumiseksi, joka on EMUssa harjoitettavan finanssipolitii-
kan päätehtävä yhdessä kestävän kehityksen turvaamisen kanssa. 

Nykyisellään EMUssa ei harrasteta finanssipolitiikan päätösperäisten toimien koordinointia 
vaan koordinoinnissa keskitytään asetettujen rajoitteiden ja tavoitteiden valvontaan. Kehitystä kohti 
nykyistä tiiviimpiä yhteistyön muotoja – kuten yhteistä finanssipolitiikkaa – tulee tuskin tapahtu-
maan ja EMUssa luotettaneen myös tulevaisuudessa uusittujen rajoitteiden puitteissa harjoitettavaan 
hajautettuun finanssipolitiikkaan. Finanssi- ja rahapolitiikan välisen koordinaation päätavoitteena 
on saavuttaa kevyen rahapolitiikan ja suhteellisen kireän finanssipolitiikan yhdistelmä sekä estää 
vastakkainasettelujen syntyminen harjoitettavan politiikan tavoitteiden välille. 

Vakaus- ja kasvusopimusta on arvosteltu ensisijaisesti sen myötäsykliseen finanssipolitiikkaan 
johtavista epäsymmetrisistä kannustimista. Sopimus ei tarjoa kannustimia budjettikurin säilyttämi-
seen hyvinä aikoina, mutta pakottaa siihen huonoina aikoina. Ongelma on kärjistynyt EMU-alueen 
kohdattua ensimmäisen taantumansa, jolloin useilla jäsenmailla on ollut ongelmia asetettujen ra-
joitteiden kanssa eikä tilanteessa ole kyetty toimimaan sovittujen menettelytapojen mukaisesti. So-
pimukseen ehdotetut muutokset ovat koskeneet ensisijaisesti sopimuksen luomien kannustinjärjes-
telmien parantamista, siirtymistä pidemmän aikavälin kehityksen huomioiviin rajoitteisiin sekä 
ennen kaikkea rajoitteiden sitovuuden parantamista.
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