
12 T&Y talous ja yhteiskunta 2 | 2014

heikki oksanen
Dosentti

Helsingin yliopisto
hkk.oksanen@gmail.com

Kuvat
maarit kytöharjuKOLUMNI

EU:n budjettikuri tunnetaan huonosti
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Budjettikuri tuli EU:n perus-
kirjaan Maastrichtissa 1991, 
jolloin sovittiin yhteisva-
luutta euroon siirtymises-
tä. Karkeiksi viitearvoiksi 

julkisen talouden alijäämälle säädettiin 
3 prosenttia bruttokansantuotteesta ja 
bruttovelalle 60 prosenttia. Harkinta-
valta niiden soveltamisessa annettiin val-
tiovarainministereille EU:n neuvostossa. 
Niitä ei tarkoitettu pakkopaidaksi eikä 
desimaalin tarkkuudella noudatettaviksi.

Mutta epäluottamus kumppaneihin 
uhkasi kaataa euroon siirtymisen. Sen 
hälventämiseksi säädettiin vuonna 1997 
kuria täsmentävä vakaus- ja kasvusopi-
mus.

EU:n budjettikuri on nyt ollut jo 15 
vuotta keskeinen osa jäsenmaiden ta-
louspolitiikkaa ja silti se tunnetaan hy-
vin huonosti. 

Paljolti tämä johtuu virheellisistä 
käsityksistä vuoden 2003 kriisistä. Alitui-
sesti väitetään, että Saksa rikkoi silloin so-
pimusta. Tällä väitteellä pyritään painos-
tamaan Saksaa, mutta samalla annetaan 
budjettikurista haitallisen väärä kuva. 

Alkuperäisessä budjettikurisopimuk-
sessa maille annettiin velvollisuus kor-
jata liiallinen alijäämänsä varsin tiukas-
sa aikataulussa. Kuten lainsäädännössä 
yleensäkään säännökset eivät voineet 
kattaa kaikkia järkevästi huomioon otet-
tavia näkökohtia.

Vuonna 2003 tämä tuli ilmi, kun Sak-
salla oli liiallinen alijäämä ja se teki mitä 
neuvosto suositti, mutta alijäämä ei su-
pistunutkaan ennakoidulla tavalla, koska 
yleinen taloustilanne kääntyi huonoksi.

Gerhard Schröderin hallitus katsoi, 
että kun se oli tehnyt mitä oli sovittu, 
oli järkevää palata aikaisempiin suosi-
tuksiin, muuttaa niitä ja antaa Saksalle 
vähän lisäaikaa. Se katsoi, että säädök-
set sallivat tällaisen tulkinnan. Komissio 
väitti, että lain mukaan oli pakko edetä 
kurimenettelyn seuraavaan vaiheeseen 
kohti rangaistuksia. Tilannetta mutkis-
ti Ranska, jolla oli liiallinen alijäämä 
ja joka ilmoitti supistavansa sitä oman 
aikataulunsa mukaan EU:n päätöksistä 
piittaamatta.

Komission tiukka kanta kaatui neuvos-
tossa ja neuvosto antoi erilliset Saksaa 

ja Ranskaa koskeneet lausumat, joilla se 
antoi niille lisäaikaa. Komissio veti neu-
voston EU:n tuomioistuimeen lain rikko-
misesta. Vuoden 2004 tuomio tunnetaan 
hyvin huonosti ja tämä aiheuttaa väärät 
käsitykset. 

Tuomioistuin katsoi ensinnäkin, että 
neuvosto sai jättää asian pöydälle ja sillä 
tavoin antaa alijäämien sopeuttamiseen 
lisäaikaa. Toiseksi se katsoi, ettei laki 
olisi estänyt palaamista aikaisempiin 
suosituksiin. Kolmanneksi tuomioistuin 
kumosi neuvoston antamat lausumat 
muotovirheen takia - jos lausumia ei olisi 
annettu, mitään virhettä ei olisi tehty. 

Komission virheelliseksi osoittau-
tunut lain tulkinta siis aiheutti Saksaa 
koskeneen kiistan ja tämä johti hämmen-
nykseen, jota Ranska käytti hyväkseen. 
Neuvosto ei voinut muuttaa aikaisempia 
suosituksiaan laillisessa järjestyksessä, 
koska komissio kieltäytyi antamasta 
asiasta esitystä väittäen, ettei laki muka 
sitä sallinut. Yleensä komissio on jousta-
vampi ja muuttaa neuvottelujen kuluessa 
omia esityksiään jäsenmaiden enemmis-
tön suuntaan ja vaikuttaa siten syntyviin 
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kompromisseihin. Vuoden 2003 kiistassa 
komissio ei joustanut ja vei asian peräti 
tuomioistuimeen. Tuomio oli komissiol-
le nolo, kun sen laintulkinta tuomittiin 
virheelliseksi. 

Tämä episodi on selostettu seikkape-
räisesti esimerkiksi M. Heipertzin ja A. 
Verdunin vakaus- ja kasvusopimusta kos-
kevassa kirjassa (2010) ja tämän kirjoitta-
jan useissa artikkeleissa, ja tässä lehdessä 
2/2012 julkaistussa haastattelussa. Silti 
komission varapuheenjohtaja Olli Rehn 
sälytti tämän lehden 4/2012 haastatte-

lussa syyt Saksalle ja Ranskalle ja niitä 
tukeneille jäsenmaille. 

Kriisin jälkeen budjettikuri uusittiin 
vuonna 2005 ja kirjoitettiin näkyviin, että 
annettuja suosituksia voidaan muuttaa ja 
lisäaikaa antaa, jos olosuhteet olennai-
sesti muuttuvat. 

Tämä osoitti, kuinka tärkeä komission 
virhetulkinta vuonna 2003 oli. Vuoden 
2005 uudistukset, joita on valitettavasti 
väitetty kurin vesittämiseksi, itse asias-
sa pelastivat budjettikurin. Jos vuoden 
2008 finanssikriisin aiheuttamiin alijää-

miin olisi törmätty vanhoilla sopimuk-
silla ja komission niille 2003 antamalla 
joustamattomalla tulkinnalla, olisi oltu 
mahdottoman edessä ja sopimukset oli-
sivat romuttuneet.

Finanssikriisin aiheuttamien alijäämi-
en korjaamiseen annettiin aikaa. Sääde-
tyssä menettelyssä annetut suositukset ja 
velvoitteet ovat antaneet sopeuttamiselle 
ryhtiä. 

Koska puutteelliset ja virheelliset tul-
kinnat, joita mm. Rehn on äskettäinkin 
toistanut, ovat omiaan ylläpitämään epä-
luottamusta, oli nyt pakko palata tähän 
asiaan. Tulkintakiista oli tärkeä euroalu-
een budjettikurin toimeenpanossa ja se 
heijasti yleisemminkin EU:n toimintaa 
leimaavia valtakiistoja. 

Viime vuosina on säädöksiä valitetta-
vasti tolkuttomasti monimutkaistettu, 
kun komission ja jäsenmaiden virkamie-
het ovat yrittäneet sovittaa kaikkia maita 
koskevat arvionsa samaan muottiin. Yksi-
tyiskohtaisuuden tavoittelu on johtanut 
säännösten monimutkaisuuteen eikä tul-
kinnanvaraisuus aina vähene. Tulkinnan-
varaisuus on aina osa valtapeliä.   

Budjettikurisäännösten monimutkai-
suus aiheuttaa ongelmia demokratialle, 
mahdollisesti vakaviakin, jos niitä ei 
oteta huomioon ajoissa. Eivät poliitikot 
voi vastata parlamenteissaan arvioista ja 
laskelmista, joista saa selvän vain harva 
asiantuntija. 

Olisi hyvä, jos yritettäisiin pärjätä vä-
hemmällä säätelyllä, joka keskittyy tär-
keisiin EU-maita yhteisesti koskeviin 
politiikan alueisiin. •




