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Kandidaatin työmme tarkoituksena on tutustua Euroopan unionin itälaajenemiseen. 

Käsittelemme tässä työssämme 10 maata, jotka ovat liittyneet EU:hun 2000-luvulla, eli olemme 

rajanneet Maltan ja Kyproksen pois.  

 

Euroopan unionin historia alkoi jo toisen maailmansodan jälkeen ja Unioni on vuosien saatossa 

laajentunut jo 27 maan kokoiseksi liitoksi. Tärkeintä kilpailukyvyn parantamisessa pitää 

sisämarkkinat hyvässä kunnossa ja tämän vuoksi EU:n sisällä tavarat, palvelut, henkilöt ja 

pääoma liikkuvat vapaasti. Itälaajeneminen tuo haasteita kehittää talouskasvua sekä 

kilpailukykyä, koska uudet EU-maat ovat suurelta osin vähävaraisempi kuin EU-15-maat.  

 

EU:n laajenemisen vaikutukset EU-15-maille ovat kohtuullisen pienet, kun taas vaikutukset 

uusiin jäsenmaihin ovat melko suuret. Mitä alhaisempi elintaso jäsenmaassa on, sitä enemmän se 

hyötyy EU-jäsenyydestä. Kuitenkin uusien jäsenmaiden elintasot ovat kasvaneet ja tulevat 

lähentymään EU-15-maiden keskitasoa vuosien saatossa. Alhaisen elintason maat ovat saaneet 

avustusta EU:lta, jotta ne täyttäisivät mahdollisimman hyvin EU:n vaatimukset sekä saisivat 

taloutensa mahdollisimman hyvään kuntoon.  

 

Käsittelemme työssä myös integraation kansantaloudellisia malleja, jonka avulla tarkastelemme 

hyvinvointivaikutuksia. Vaikka jotkin uudet jäsenmaat ovat köyhiä, on niiden taloudellinen 

kasvu nopeaa. EU-jäsenmaat ovat mielenkiintoisia ulkomaisten sijoitusten kohteita ja tämä onkin 

yksi suuremmista hyödyistä EU-jäsenyydessä. 

 

 



 

ABSTRACT 
 
Authors:  Joonas Makkonen & Outi Takala 

Title of thesis: The East Enlargement of European Union in the 21st Century 

Department: Industrial Engineering and Management 

Year:  2007                                            Place: Lappeenranta 

Bachelor’s thesis. Lappeenranta University of Technology 

54 pages, 12 figures, 16 tables and 3 appendices 

Keywords: EU, east enlargement 

The purpose of our Bachelor’s thesis is to become acquainted with the enlargement of European 

Union. The thesis approaches 10 countries, which have joined European Union in the 21st 

century. We have cut out Cyprus and Malta. 

 

The history of European Union started as early as after the 2nd World War and during the time it 

has been enlarged to an association of 27 countries. The most important thing to improve 

competitiveness is keep Internal Markets in good condition and because of this, goods, services, 

persons and capital are moving free inside of European Union. The East enlargement is bringing 

challenges to develop economic growth and competitiveness because new EU-countries are in 

many respects more indigents than EU-15-countries. 

 

The effects of enlargement of European Union to EU-15-coutries are quite small. On the other 

hand effects to the new EU-counties are bigger. The lower the standard of living is in the 

member country, the more it will benefit the membership of European Union. Regardless the 

standards of living of the new EU-countries are grown and will be approached to the average of 

EU-15-countries in the future. The new EU-countries with low standard of living are acquired 

aid from European Union, so that they will cover the requirement of European Union as well as 

possible and get their economy in good condition. 

 

We also introduce an economic model and with that we research welfare effects. Although some 

new EU-countries are poor, their economic growth is fast. EU-countries are interesting targets 

for foreign investments which is one of the biggest benefits of European Union’s membership. 
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1 JOHDANTO 
 
Euroopan unionin historia alkoi toisen maailman sodan jälkeen. EU on laajentunut vuosi 

vuodelta yhä suuremmaksi, ottaen uusimmat jäsenensä, Romanian ja Bulgarian, EU:n jäseneksi 

vuoden 2007 alussa. Nyt EU:hun kuuluu jo 27 maata ja se on laajentunut entistä enemmän 

Länsi-Euroopasta kohti itäistä Eurooppaa. 

 

Olemme rajanneet käsittelymme tässä kandidaatin työssä vuonna 2004 liittyneistä maista Viroon, 

Latviaan, Liettuaan, Puolaan, Tšekkiin, Slovakiaan, Sloveniaan, Unkariin sekä vuonna 2007 

liittyneisiin maihin Romaniaan ja Bulgariaan. Olemme siis rajanneet pois uusista EU-maista 

Maltan ja Kyproksen, koska maat ovat kulttuuriltaan ja taloudelliselta tilanteeltaan lähempänä 

Etelä-Euroopan ja Välimeren alueen jäsenmaita, kuin tätä kymmenen maan ryhmää. 

 

Käsittelemme kandidaatin työssämme ensiksi EU:n historiaa ja nykyvaiheet sekä uudet EU-

jäsenmaat.  Esittelemme myös uusien jäsenmaiden taloudellista tilannetta ja mitä kehitystä siinä 

on tapahtunut 2000-luvulla. Tämän jälkeen tarkastelemme Euroopan integraation ja 

itälaajenemisen vaikutuksia yhdentyvien maiden talouksissa. Näiden jälkeen käsittelemme vielä 

aikaisemmin mainitsemiemme uusien EU-jäsenmaiden vaikutuksia EU:ssa sekä EU:n 

vaikutuksia kyseisissä maissa.  

 

Vaikka EU on laajentunut jo paljon alkuperäisestä kokoonpanostaan, ei se ole luultavasti 

vieläkään saavuttanut ”lopullista” kokoonpanoaan. Lähitulevaisuudessa EU:hun saattavat liittyä 

Makedonia, Kroatia sekä Turkki. Mahdotonta ei ole loppujenkin Euroopan maiden liittyminen 

EU:hun, mutta aikaa se tulee silti viemään. Emme kuitenkaan käsittele sen tarkemmin EU:n 

tulevaan laajentumista, vaan keskitymme tässä työssä jo tapahtuneisiin laajentumisprosesseihin. 
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2 EUROOPAN UNIONI TOISESTA MAAILMANSODASTA 
NYKYPÄIVÄÄN 

 
Ymmärtääksemme paremmin Euroopan unionin luonnetta ja 2000-luvun itälaajenemisen 

vaikuttimia ja vaikutuksia, käymme ensin hieman läpi Euroopan unionin syntymistä ja historian 

vaiheita. Esitämme myös nopean ja tiiviin kuvauksen nykyisestä laajenemisprosessista sekä 

tulevasta laajenemisesta. Lopuksi tutkailemme vielä unionin nykytilaa ja suurimpia haasteita nyt 

ja tulevaisuudessa. 

 

2.1  Euroopan unionin synty ja kehitys 
 

Euroopan unioni perusta luotiin toisen maailmansodan jälkeen tarkoituksena edistää rauhaa ja 

estää uusien tuhoisien sotien syttyminen Euroopassa. Ensimmäinen askel Euroopan maiden 

poliittisille ja taloudelliselle yhteistyölle oli Euroopan hiili- ja teräsyhteisön (EHTY) 

perustaminen vuonna 1950 Alankomaiden, Belgian, Luxemburgin, Ranskan, Saksan ja Italian 

välillä. Rooman sopimuksella 1957 nämä maat tiivistivät yhteistyötään perustamalla Euroopan 

talousyhteisön (ETY), jonka tavoitteena oli yhdentyä kaupan avulla edistääkseen Euroopan 

myönteistä talouskehitystä.  (Euroopan unionin portaali) 

 

Vuonna 1992 Maastrichtin sopimuksen myötä EHTY, ETY ja ETYn kanssa samanaikaisesti 

perustettu Euroopan atomienergiayhteisö Euratom yhdistettiin, jolloin syntyi nykyinen Euroopan 

unioni. Vuosien varrella myös yhteisön jäsenmäärä oli kasvanut kuudesta 12:een Englannin, 

Tanskan, Irlannin, Kreikan, Espanjan ja Portugalin liityttyä unioniin. Myös Suomi liittyi 

kansanäänestyksen jälkeen mukaan unioniin samanaikaisesti Itävallan ja Ruotsin kanssa vuonna 

1994. (Euroopan unionin portaali) 

 

Euroopan unioniin olivat 1990-luvun puoliväliin tultaessa liittyneet jo lähes kaikki Euroopan 

merkittävimmät markkinataloudet Itä-Eurooppaa lukuun ottamatta, ja unioni alkoi kääntää 

katsettaan kohti itä-blokkia ja 1990-luvun alussa hajonneen sosialistisen järjestelmän raunioille 

syntyneitä siirtymätalouksia. (Euroopan unionin portaali). 
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2.2 Euroopan unionin itälaajeneminen 
 

EU:n itälaajeneminen käynnistyi varsinaisesti Kööpenhaminan Eurooppa-neuvoston kokouksessa 

vuonna 1993. Tällöin todettiin Keski- ja Itä-Euroopan siirtymätalousmaiden voivan liittyä 

Euroopan unioniin tietyin ehdoin. Nämä ehdot liittyivät erityisesti maiden taloudelliseen ja 

poliittiseen vakauteen ja niillä haluttiin varmistaa, että maat pystyisivät selviytymään 

velvoitteistaan EU:lle sekä täyttämään länsimaisen markkinatalouden ja oikeusvaltion periaatteet. 

(Eurooppa-tiedotus 2002, s.2) Kuitenkin jo ennen Kööpenhaminan sopimusta oli EU:n ja Keski- 

ja Itä-Euroopan maiden välillä sovittu kaupan vapauttamisesta ns. Eurooppa-sopimusten 

puitteissa, joilla luotiin pohja maiden myöhemmälle liittymiselle unioniin. (Leppänen 2001, s.8). 

 

Ensimmäiset jäsenehdokkaat nimettiin Luxemburgissa vuonna 1997 ja toinen kuuden maan 

ryhmä kaksi vuotta myöhemmin Helsingissä. Näistä maista EU:hun liittyi vuonna 2004 Kypros, 

Viro, Unkari, Slovakia, Tšekin tasavalta, Slovenia, Malta, Latvia, Liettua ja Puola. Lisäksi 

Bulgaria ja Romania allekirjoittivat vuonna 2005 liittymissopimuksen ja liittyivät unioniin 

1.1.2007, joten tähän päivään mennessä kuuden maan kauppasopimus on paisunut jo 27 valtion 

valtioliitoksi. (Euroopan unionin portaali) 

 

Tällä hetkellä uusia EU-ehdokasmaita ovat Kroatia ja Turkki, joiden kanssa liittymisneuvottelut 

on jo aloitettu ja lisäksi Makedonia, jolle on myönnetty ehdokasmaan status, mutta 

liittymisneuvotteluihin asti ei ole vielä päästy. Yleensäkin Baltian maiden liityttyä unioniin 

vuonna 2004 EU:n tuleva laajentuminen tulee kohdistumaan yhä enemmän Kaakkois-Eurooppaan 

ja Kroatian ja Makedonian lisäksi myös muut Länsi-Balkanin maat; Albania, Bosnia-

Hertsegovina, Serbia ja Montenegro, ovat potentiaalisia tulevia ehdokasmaita. Kuvassa 1 on EU:n 

tämän hetkiset alueet (sininen alue) sekä mahdollinen tuleva laajentuminen (keltaiset ja vihreät 

alueet). (Euroopan unionin portaali) 
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Kuva 1. Unionin nykyiset jäsenmaat, ehdokasmaat sekä mahdolliset ehdokasmaat. 

(Euroopan unionin portaali) 

 

2.3  Euroopan unionin haasteet nyt ja tulevaisuudessa 

 
Euroopan unionin kunnianhimoisena tavoitteena on nousta maailman johtavaksi tietotaloudeksi 

2010 mennessä. Tähän pyritään niin sanotun Lissabonin strategian avulla, johon kuuluu 

samanaikaisesti sekä Euroopan talouksien rakenteiden ja yhteiskuntamallin muuttaminen. 

Kuitenkin jo nyt tiedetään, ettei tavoitetta olla saavuttamassa. Suurimpana ongelmana näyttää 

olevan talous- ja työllisyyskehitys, jotka laahaavat kaukana Yhdysvaltojen perässä. Etenkin 

tuottavuuden kasvu on huolestuttavan hidasta verrattuna Yhdysvaltoihin ja kehittyviin talouksiin. 

Myös unionin kansalaisten keskuudessa suurimpina huolina ovat alueen työllisyyskehityksen 

hitaus ja toisaalta heikko usko unionin toimielimien toimintaan. Talousstrategian toteutuksen 

ongelmana ovat olleet koordinaation puute sekä jäsenmaiden vaihteleva halukkuus sitoutua 

siihen. (Euroopan komissio 2000, s. 7, 22) (Antola 2004, s. 9 - 10, 22 - 24)  

 

Kansainvälisen kilpailukyvyn saavuttamiseksi eräs keskeisimmistä välineistä on toimivat 

sisämarkkinat. Sisämarkkinoilla tarkoitetaan jäsenvaltioiden muodostamaa maantieteellistä 

aluetta, joka muodostaa yhden kansallisiin markkinoihin verrattavan alueen. Euroopan unionin 

sisämarkkinoihin liittyy neljä vapautta, jotka koostuvat tavaroiden, palveluiden, henkilöiden ja 

pääoman vapaasta liikkuvuudesta. (Kotivuori & Selin 1995, s. 19) Sisämarkkinoiden toimivuus 
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on kuitenkin tähän asti ollut EU:ssa varsin huonoa, mikä on vähentänyt muun muassa Euroopan 

houkuttelevuutta sijoittajien silmissä. Sisämarkkinoiden toimivuuden ongelmana ovat ennen 

kaikkea yhteisöllisen lainsäädännön toimeenpanon puutteet jäsenmaissa ja viranomaisten halu 

suojella kansallisia markkinoita. Parhaiten sisämarkkinat näyttävät toimivan tavarakaupassa, 

mutta etenkin pääoma- ja työvoimamarkkinoiden suhteen sisämarkkinoiden toiminta on vielä 

heikkoa, tosin pääomamarkkinoilla euron käyttöönotto on vauhdittanut kehitystä. Euroopan 

itälaajeneminen asettaa uusia haasteita myös sisämarkkinoiden toiminnalle, sillä uusien 

jäsenmaiden kyky ja halu lainsäädännöllisiin muutoksiin on hyvin kyseenalaista. (Antola 2004, s. 

15 - 16, 22 - 24) 

 

2000-luvun itälaajenemisen seurauksena Euroopan unioni tulee kohtaamaan mittavia haasteita 

talouskasvun ja kilpailukyvyn kehittämisessä, sillä samanaikaisesti tulisi pystyä tasoittamaan 

myös laajenemisen vaikutuksesta unionin sisälle syntyneitä hyvinvointieroja ja eriarvoisuutta. 

Nämä asettavat unionille mittavia haasteita tulevaisuudessa ja niiden toteuttaminen tulee 

edellyttämään jäsenmailta entistä tiiviimpää integraatiota ja unionilta tiheämpää uudistumista, 

jolloin esimerkiksi jonkinlainen perustuslaki voi olla väistämätön ratkaisu. (Antola 2004, s. 9 - 

10)   
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3 EUROOPAN UNIONIIN 2000-LUVULLA LIITTYNEET MAAT 
 

Euroopan unioni perustettiin vuonna 1950 ja on kasvanut siitä nykyiseen kokoonsa, jossa on jo 27 

maata. Euroopan unionin maita voidaan luokitella usealla tavalla esimerkiksi maantieteellisen 

sijainnin tai liittymisaikojen mukaan, vaikkakin EU on korostanut, että on tärkeää olla 

luokittelematta maita vaan kaikkia maita pitäisi kohdella tasapuolisesta. Mitä lähemmäksi 

liittymistä tullaan, sitä enemmän kasvaa EU-tietoisuus väestön keskuudessa. (Eurooppa-tiedotus 

2001, s. 67 - 68) Seuraavassa katsaus 2000-luvulla Euroopan Unioniin liittyneistä maista 

maantieteellisesti luokiteltuna. 

 

3.1 Baltian maat 
 

Kaikki Baltian maat ovat itsenäistymisestään lähtien halunneet jäsenyyttä Euroopan unionissa. 

Baltian maissa asuvat venäläiset kannattivat jäsenyyttä enemmän kuin virolaiset, latvialaiset sekä 

liettualaiset. Venäläiset ajattelivat EU:n takaavat heille mahdollisimman turvallisen vähemmistö 

aseman. (Eurooppa-tiedotus 2001, s. 69) 

 

3.1.1 Viro 

 

Viro (kuva 2) on pohjoisin ja asukasluvultaan pienin Baltian maa ja samalla pienin KIE-maa. Maa 

on pinta-alaltaan 42 227 km2. Asukkaita Virossa on 1 361 000. Viro haki EU-jäsenyyttä vuonna 

1995 ja aloitti jäsenyysneuvottelut vuonna 1998. Maan päätavoite on tulla osaksi läntistä 

yhteiskuntaa. Suurin osa virolaisista pitää EU:ta välttämättömänä pahana, jonka takia EU:n 

kannatuskin on ollut muihin uusiin EU-maihin verrattuna melko alhaista. Huolet ovat koskeneet 

mm. kielen ja kulttuurin katoamista, päätösvallan siirtymistä pois Virosta ja maan kilpailukyvyn 

heikkenemistä. Lisäksi pelätään, että Viron mahdollisuus vaikuttaa asioihin saattaa olla heikkoa 

maan pienen koon takia. Tästä syystä Viro on yksi EU:n varauksellisimmista maista Euroopan 

unionin suhteen. Viron tärkeimmät vientituotteet ovat koneet ja laitteet, puutavara, tekstiili, ruoka 

ja maataloustuotteet sekä metallit.  (Eurooppa-tiedotus 2004, s. 134 - 140) Virolla on paljon 

liuskeöljyä sekä hiekkaa sisältävää öljyä, joita käytetään tuottamaan Viron energiaa. Koska Viro 

on näin pieni maa, on se erittäin kiinnostunut omasta elinkeinorakenteesta. Liiketoiminnan 
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aloittaminen Virossa on melko helppoa vähäisten menettelyvaiheiden takia. (Tiusanen 2006, s. 12 

- 13) 

 

 

Kuva 2: Viron kartta (Euroopan unionin portaali) 

 

3.1.2 Latvia 

 

Vappuna 2004 EU:hun liittyi Latvia (kuva 3). Latvia on reilun 2,3 miljoonan asukkaan maa. Se 

on pinta-alaltaan 63 589 km2. Latvia on erikoinen EU-jäsen, koska siellä asuu 1,5 miljoonaa 

venäjänkielistä ihmistä, joista suurin osa ei ole Latvian kansalaisia. Latvia haki EU-jäsenyyttä 

pari vuotta myöhemmin kuin naapurivaltionsa Viro. Latvialaisista 67 prosenttia äänesti EU:hun 

liittymisen puolesta, mutta tämä johtui lähinnä siitä, että latvialaiset ajattelevat EU:n olevan 

välttämätön mutta ei kuitenkaan toivottu. Latvian talouden vuosittainen kasvuprosentti on 7,5, 

mutta se on silti EU-maista köyhimpiä. Jopa 15 prosenttia latvialaisista saa elantonsa 

maataloudesta, ja juuri nämä ihmiset pelkäävät EU:n vaikutusta maan maatalouteen. Latvian 

tärkeimmät vientituotteet ovat puutuotteet, tekstiilit, metalliteollisuus, kemianteollisuuden tuotteet 

sekä elintarvikkeet. (Eurooppa-tiedotus 2004, s. 31 - 38) 

 

 

Kuva 3: Latvian kartta (Euroopan unionin portaali) 
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3.1.3 Liettua 

 

Liettua (kuva 4) on eteläisin Baltian maa. Maassa asuu liki 3,5 miljoonaa asukasta. Maan pinta-

ala on 65 200 km2. Liettua liittyi Natoon vuonna 2004 ja EU:hun samaisena vuonna turvatakseen 

turvallisuutensa mahtivaltio Venäjää vastaan. Liettualaisista 90 % äänesti EU:hun liittymisen 

puolesta.  Latvian vientituotteisiin kuuluvat mm. mineraalituotteet, tekstiilit, koneet, kemikaalit ja 

puunjalostustuotteet. (Eurooppa-tiedotus 2004, s. 46 - 50) Liettualla on parhaat institutionaaliset 

puitteet uusista EU-maista (Tiusanen 2006).   

 

 

Kuva 4: Liettuan kartta (Euroopan unionin portaali) 

 

3.2 Keski- ja Itä-Euroopan maat  
 
Keski- ja Itä-Euroopan maat olivat EU:hun liittymisen kannalla vieläkin innokkaammin kuin 

Baltian maat. Kannattajien osuus on maasta riippuen 77 – 92 %:iin. Köyhät maat, kuten Romania 

ja Bulgaria, hyötyivät EU:n jäsenyydestä eniten, joten näissä maissa on myös todella korkeat 

kannatusprosentit jo ennen EU-vaaleja. (Eurooppa-tiedotus 2001, s. 71) 

 

3.2.1 Puola 

 

Puola (kuva 5) on suurin uusista EU-maista. Maassa asuu yli 38,2 miljoonaa ihmistä ja pinta-

alaltaan Puola on 323 250 km2. Maa jätti EU-hakemuksen vuonna 1994 ja aloitti 
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jäsenyysneuvottelut vuonna 1998. Puolassa kansa oli 77 %:sti EU:n kannalla. Syyt EU:hun 

liittymiseen ovat sisäinen ja ulkoinen turvallisuus. Erityisesti maanviljelijät olivat hanakasti 

EU:hun liittymistä vastaan ja vastustajat ovat perustelleet kantaansa sillä, että kannattaisi pitää 

valta omassa valtiossa, eikä luovuttaa sitä EU:n pääkaupunkiin, Brysseliin. Puolan päätös liittyä 

Euroopan unionin jäseneksi on historiallinen sekä kannattajien että vastustajien silmissä. Puolan 

tärkeimmät vientituotteet ovat elektroniikkateollisuus, kivihiili ja muut kaivannaiset, 

kemianteollisuus, ajoneuvot sekä tekstiilit. (Eurooppa-tiedotus 2004, s. 71 – 75) Puolassa 18 % 

ihmisistä elää köyhyysrajan alapuolella. Palvelujen osuus BKT:stä on 61,2 %, teollisuuden 35 % 

ja maatalouden 3,8 %. Puolan BKT on 368,1 miljardia euroa ja sen reaalikasvu on 13,3 %. 

(Jagellonica) 

  

 

 

Kuva 5: Puolan kartta (Euroopan unionin portaali)  

 

3.2.2 Tšekki 

 

Tšekin tasavallassa (kuva 6) asuu noin 10,2 miljoonaa ihmistä. Pinta-ala on 78 866 km2. Tšekin 

tavoitteena EU:hun liittyessä oli palata takaisin Eurooppaan ja päästä entisen Neuvostoliiton 

vaikutuksista. Maa halusi siirtyä itäisestä imagosta läntiseen. Havel ja Klaus Václavia ovat 

vaikuttaneet Tšekin osalta merkittävästi Euroopan integraatioon. Havelin mielestä Tšekillä on 

oikeus Euroopan unioniin ja EU:lla olisi velvollisuus ottaa Tšekki jäseneksi. Klausin mukaan taas 

EU:hun liittyminen olisi lähinnä taloudellisesti kannattavaa. Kaikki maan merkittävimmät 

poliittiset puolueet ovat kannattaneet EU:hun liittymistä ja kannattajat ovatkin olleet sitä mieltä, 

että globalisaatio on välttämätön pienille maille, jotta pystytään vastaamaan tulevaisuuden 
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haasteisiin. EU:n lisäksi Tšekki on katsonut tarpeelliseksi liittyä Natoon, koska tämä vahvistaa 

maan siirtymistä länsivaltioksi. (Eurooppa-tiedotus 2004, s. 104 -112) 

 

 

 

Kuva 6: Tšekin kartta (Euroopan unionin portaali) 

 

3.2.3 Slovakia 

 

Slovakiassa (kuva 7) asuu yli 5,3 miljoonaa asukasta ja maan pinta-ala on 49 035 km2. Slovakian 

taloudellinen kehitys on ollut niin hyvä, että maa olisi voitu hyväksyä jo ensimmäisessä 

hakijaryhmässä EU:hun. Tällöin poliittinen johto oli kuitenkin liittymistä vastaan. Nykyisin 

Slovakian talous on koko ajan heikentynyt. Ongelmia ovat mm. nuorisotyöttömyys, joka on jo yli 

30 %, sekä suuret vähemmistöjen asemat. Esimerkiksi puoli miljoonaa romania elää maassa 

kurjissa oloissa ja nämä romanipakolaiset ovatkin tuoneet Slovakialle paljon negatiivista 

julkisuutta. (Eurooppa-tiedotus 2001, s. 73 - 74)  

 

Slovakian EU-jäsenyys hyväksyttiin kansallisneuvostossa toukokuussa 2003 ja maa liittyi EU:hun 

vuonna 2004. Slovakialaiset odottavat EU-jäsenyydeltä elintason nousua, itsetunnon 

vahvistumista sekä valtionkorruption vähenemistä. Slovakiassa ei osata olla kriittisiä EU:hun, 

vaan kriitikot puuttuvat tyystin maasta. Slovakian vientituotteita ovat autot (erityisesti 

Volkswagen), muovituotteet, metallituotteet, tekstiilit sekä paperituotteet. (Eurooppa-tiedotus 

2004, s. 83 - 87) 
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Kuva 7: Slovakian kartta (Euroopan unionin portaali) 

 

3.2.4 Unkari 

 

Unkari (kuva 8) asuu 10 152 000 ihmistä ja maan pinta-ala on 93 030 km2. Maa on jakautunut 

kahteen eri puolueeseen, vasemmisto-liberaaleihin sekä keskusta-oikeistoon. Vasemmisto-

liberaalit ovat myönteisiä EU:hun liittymisestä ja olisivat olleet valmiita tekemään jopa suuria 

muutoksia sisäpolitiikkaa, jos näin olisi voitu nopeuttaa Unkarin liittymistä EU:hun. Keskusta-

oikeisto puolestaan haluaisi liittymisen tapahtuvan hitaammin ja kokeekin EU:n vaatimuksen 

loukkauksena. Keskusta-oikeisto ajattelee integraation olevan samalla tie yhteisiin ongelmiin, 

kuten terrorismin uhkaan. Puolue myös vaatii EU:n uuteen perustuslakiin suurempaan roolia 

kristinuskolle, koska Unkarin historia pohjautuu pitkälti kristinuskoon. Unkarin viisi keskeisintä 

vientituotetta ovat viestintä- ja äänentoistotekniikka, voimalakoneet, sähkölaitteet, 

tieliikennekulkuneuvot sekä toimistokoneet ja atk-ohjelmistot. (Eurooppa-tiedotus 2004, s.114 - 

127) 

 

 

Kuva 8: Unkarin kartta (Euroopan unionin portaali) 
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3.2.5 Slovenia 

 

Slovenia (kuva 9) on melko pieni Itä-Euroopan maa. Maassa asuu alle 2 miljoonaa ihmistä ja 

pinta-ala on 20 253 km2. Slovenia liittyi Natoon vuonna 2004 tapahtuneessa laajennuksessa ja 

siirtyi samalla palkka-armeijaan. Maa on viime aikoina myötäillyt EU:n asettamaa linjaa 

Yhdysvaltojen Irak-politiikassa. Suurin osa, 90 %, slovenialaisista kannatti EU-jäsenyyttä. 

(Eurooppa-tiedotus 2004, s. 95 - 96) Slovenia on rikkain KIE-maa, jopa rikkaampi kuin osa 

vanhoista EU-maista ja liittyi ensimmäisenä uutena EU-maana euroalueeseen 1. tammikuuta 

vuonna 2007 (Euroopan unionin portaali). Maa sai siis tittelin olla 13. euroalueeseen siirtynyt 

maa ja saaden samat oikeudet ja velvollisuudet EMU-jäsenyydeltä kuin jo aiemmin liittyneet 

euroalueeseen liittyneet maat (European Central Bank).  

 

 

 

Kuva 9: Slovenian kartta (Euroopan unionin portaali) 

 

3.2.6 Romania 

 

Romania (kuva 10) on Bulgarian ohella köyhä EU-maa. Sen BKT / henkilö on 34 % EU:n 

keskitasosta. Romania on tehnyt paljon uudistuksia lyhyessä ajassa ja onkin edistynyt tässä 

asiassa nopeammin kuin Bulgaria. Maassa asuu 21,6 miljoonaa ihmistä ja pinta-ala on 235 291 

km2. Koska Romania on asukasluvultaan suuri valtio, on sillä mahdollisuus menestyä suorien 

ulkomaisten investointien takia. Romaniassa päästiin vuonna 2006  yli 7 %:n talouskasvuun. 

Euroon siirtymiseen ollaan valmistautumassa vasta ensi vuosikymmenen puolessa välissä. 
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Vähittäiskauppa on kasvanut voimakkaasti, mutta keskittyen lähinnä Bukarestiin ja Länsi-

Romaniaan. Romanian on Bulgarian tavoin muutettava maatalous- ja elintarvikeyrityksiä 

vastaamaan EU:n vaatimuksia. (Spiridovitsh 2006) 

 

Kuva 10: Romanian kartta (Supertravelnet) 

 

3.2.7 Bulgaria 

 

Bulgaria (kuva 11) liittyi EU:hun vuoden 2007 alussa. Pinta-alaltaan maa on 120 912 km2. 

Maassa asuu 7,7 miljoonaa asukasta, mutta väkiluvun ennustetaan laskevan koko ajan. Bulgaria 

on köyhin EU-maa, jossa BKT/henkilö on vain 33 % EU:n keskitasosta. Jos kasvu jatkuu samalla 

tavalla (noin 5-6 % / vuosi), menee keskitason saavuttamiseen noin 20 vuotta. Talouskasvu on 

tukenut esimerkiksi kulutuksen ja investointi vahva kasvu. Vaikka maa on tehnyt merkittäviä 

uudistuksia viime vuosina, on Bulgariassa silti paljon ongelmia, kuten esimerkiksi järjestäytynyt 

rikollisuus sekä maataloustuotteiden huono laatu. Maatalouteen on annettu siirtymäaikaa vuoteen 

2009, koska Bulgaria ei ole pystynyt toteuttamaan EU:n tiukkoja maatalouspolitiikkavaatimuksia. 

Työttömyys Bulgariassa on laskenut 9 %:iin. Tavoite euroon siirtymisestä on melko 

epärealistinen nykyisessä kehityksessä, koska maa on ilmoittanut, että euro otettaisiin käyttöön 

vuonna 2009. Palkkataso Bulgariassa on alhainen, mutta EU:n myötä sen odotetaan nousevan 

vuosikymmenen lopussa lähellä EU:n keskitasoa. Bulgariassa yritetään laajentaa matkailua 

mahdollisiin maan muihin osiin. (Spiridovitsh 2006) 
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Kuva 11: Bulgarian kartta (Euroopan unionin portaali) 

 

3.3 Uusien EU-maiden liittymisen aikataulu ja EU-vaalien äänestys 
 
Kuten taulukosta 1 huomataan, kaikki uudet EU-maat hakivat jäsenyyttä muutaman vuoden 

sisällä. Puola ja Unkari olivat edelläkävijöitä ja aloittivat neuvottelut jo vuonna 1994. Viimeisenä 

neuvottelut aloittivat Tšekki ja Slovenia. Jäsenyyden hakemisen ajankohdasta riippumatta 

kaikkien maiden kanssa aloitettiin liittymisneuvottelut samaan aikaan, vuoden 1999 lopussa. 

Vuonna 2003 EU-maat allekirjoittivat liittymissopimuksen poikkeuksena Bulgaria ja Romania, 

jotka allekirjoittivat liittymissopimuksensa vasta vuonna 2005. Maat liittyivät EU:hun kahdessa 

erässä, vappuna 2004 EU:hun liittyivät Baltian maiden lisäksi Unkari, Puola, Tšekki, Slovakia 

sekä Slovenia. Vuoden 2007 alussa myös Romania ja Bulgaria pystyivät liittymään EU:hun.  

 
Taulukko 1: Itä-Euroopan maiden EU:hun liittymisen aikataulu (Euroopan unionin portaali) 
 
Maa EU-jäsenyyden 

hakeminen 
Liittymisneuvottelut 

aloitetaan 
Liittymissopimuksen 

allekirjoittaminen 
EU:hun 

liittyminen 
Bulgaria 14.12.1995 10.–11.12.1999 25.4.2005 1.1.2007 
Viro 24.11.1995 10.–11.12.1999 16.4.2003 1.5.2004 
Latvia 13.10.1995 10.–11.12.1999 16.4.2003 1.5.2004 
Liettua 8.12.1995 10.–11.12.1999 16.4.2003 1.5.2004 
Unkari 31.3.1994 10.–11.12.1999 16.4.2003 1.5.2004 
Puola 5.4.1994 10.–11.12.1999 16.4.2003 1.5.2004 
Tšekki 17.1.1996 10.–11.12.1999 16.4.2003 1.5.2004 
Romania 22.6.1995 10.–11.12.1999 25.4.2005 1.1.2007 
Slovakia 21.6.1995 10.–11.12.1999 16.4.2003 1.5.2004 
Slovenia 10.6.1996 10.–11.12.1999 16.4.2003 1.5.2004 
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Taulukossa 2 esitetään uusien EU-maiden äänestysaktiivisuutta EU-vaaleissa sekä EU-

kannattajien määrä. Romania ja Bulgaria eivät ole mukana tässä tarkastelussa. Korkein 

äänestysprosentti oli Latviassa, jossa 72,5 % ihmisistä kävi antamassa äänensä EU:n puolesta tai 

vastaan. Vähiten EU-vaaleissa äänestivät unkarilaiset, jossa äänestysprosentti jäi 63,3 %:iin. 

Monessa uudessa EU-maassa kannattajien määrä oli korkea. Slovakiassa kannattajia oli jopa 92 

% ja Liettuassa sekä Sloveniassakin päästiin 90 %:iin. Vähinten kannattajia oli Virossa ja 

Latviassa, mutta näissäkin maissa selvä enemmistö kannatti EU:hun liittymistä.  

 

Taulukko 2: Äänestysprosenttien sekä EU-kannattajien määrä kunkin maan EU-vaaleissa  
(Eurooppa-tiedotus 2004) 
 
Maa Äänestysprosentti EU-

vaaleissa 
EU-kannattajien määrä 

Viro 64 % 66,8 % 
Latvia 72,5 % 66,9 % 
Liettua 63,3 % 90 % 
Unkari 45,6 % 83,8 % 
Puola 59 % 77 % 
Tšekki 55 % 77 % 
Slovakia 52 % 92 % 
Slovenia 60 % 90 % 
 

3.4 Maiden tilanne EU:ssa parhaillaan 
 

Kuvassa 12 on selvennetty kehikkokuvalla miten maat etenevät EU:ssa. Maa ei pysty etenemään 

kehässä sisemmäksi ennen kuin kuuluu myös uloimpiin kehiin. Eli sisämarkkinoihin kuuluva 

maa ei välttämättä kuulu EMU:un, mutta jokainen EMU-maa kuuluu sisämarkkinoihin. Jokainen 

uusi EU-maa on ohittanut ETA-sopimus vaiheen ja ovat nyt sisämarkkina-vaiheessa. (Widgrén 

2001, s. 46 - 47) Lisäksi Slovenia on hyvän taloutensa johdosta päässyt jo EMU-jäsenyyteen asti 

ja ottanut euron käyttöön vuoden 2007 alussa (Euroopan unionin portaali).  
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Kuva 12: Eteneminen Euroopan integraatiossa. 
 
 
 

1) ETA-
sopimus 

 

2) Sisä-
markkinat 

3) EMU 
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4 UUSIEN ITÄISTEN JÄSENMAIDEN TALOUDELLINEN TILANNE J A 
KEHITYS 

 
Tutkielmamme päällimmäisenä tavoitteena on pohtia nimenomaan itälaajenemisen taloudellisia 

vaikutuksia, joten ennen varsinaisten vaikutusten pohdintaa on hyvä käydä läpi uusien 

jäsenmaiden talouden kehitystä sekä tämän hetkistä taloudellista tilannetta. Seuraavassa luvussa 

analysoimme Euroopan unioniin liittyneiden Itä-Euroopan maiden taloudellisia oloja perustuen 

enimmäkseen Eurostat-tietokannan tietoihin sekä toisaalta (Tiusanen, Kinnunen 2005) ja 

(Tiusanen, Kinnunen, Kallela 2004) tutkimuksissaan keräämiin tietoihin. 

4.1 Talouskasvu ja investoinnit 
 

KIE- maiden talouskasvu on ollut 1990-luvun jälkipuolelta lähtien erittäin ripeää verrattuna 

vanhoihin EU maihin, keskimäärin 5,2 % vuodessa, kun EU-15 maiden vastaavan ajan keskiarvo 

on vain 2 % (Eurostat). Taulukosta 3 huomaamme, että uusista jäsenmaista ripeintä kasvu on ollut 

Suomen lähialueilla Baltiassa, jossa vuosittainen kasvu on sekä Virossa että Latviassa ollut 

ajoittain jopa yli 10 % ja alueen keskimääräinenkin kasvu on lähes 9 %, eli lähes viisinkertaista 

EU-15 maiden keskiarvoon verrattuna. Uusien ja vanhojen jäsenmaiden elintason 

konvergoituminen kestänee vielä noin 40 vuotta (Dukeov 2006, s.8). (Eurostat) 

 

Taulukko 3. Bruttokansantuotteen kehitys prosenteissa verrattuna edellisvuoteen(Eurostat). 

                               Vuosi  

Valtio 

1997 2001 2005 

Bulgaria -5.4 4.1 5.5 
Viro 11.1 7.7 10.5 
Liettua 8.5 6.6 7.6 
Latvia 8.4 8.0 10.2 
Tšekki -0.7 2.5 6.1 
Unkari 4.6 4.1 4.2 
Puola 7.1 1.1 3.5 
Romania – 5.7 4.1 
Slovenia 4.8 2.7 4.0 
Slovakia 5.7 3.2 6.0 
Suomi 6.1 2.6 2.9 
EU-15 2.6 1.9 1.5 

 

Kansantalouden tuottavuuden ja talouden kasvun yksi keskeisimmistä osatekijöistä on 

pääomavaltaistuminen eli investointien pysyviin tuotannontekijöihin, kuten koneisiin ja laitteisiin, 

kasvaminen suhteessa työvoimaan (Pohjola 2006, s. 142 - 148). Tässä mielessä KIE- maiden 

talouskasvu näyttäisi olevan vahvalla pohjalla, sillä kiinteän pääoman muodostuksen kasvu 
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(taulukko 4) uusissa jäsenmaissa on ollut vahvaa, ja etenkin Baltian-maat ovat kasvattaneet 

pääomakantaansa nopeasti. (Tiusanen et al. 2005, s. 27) 

 

Baltiassa pääomakannan kasvu on Liettuassa ja Latviassa ollut 60 % vuodesta 2000 vuoteen 2004 

ja Virossakin samalla aikavälillä 50 % luokkaa. Muissa uusissa jäsenmaissa kasvu on ollut noin 

20 % tasolla lukuun ottamatta Puolaa, jossa pääomakanta on jopa vähentynyt. Tuoreimmat EU-

jäsenmaat Romania ja Bulgaria puuttuvat näistä tilastoista. (Tiusanen et al. 2005, s. 27)  

 

Taulukko 4. Vuosittainen pääoman kasvu (% edellisestä vuodesta) (Tiusanen et al. 2005, s. 27) 

                          Vuosi  

Valtio 

2002 2003 2004 2000=100 

Viro  17.2 5.4 7.0 149.4 
Liettua 11.1 14.0 14.0 163.9 
Latvia 13.0 10.9 15.0 160.6 
Tšekki 3.4 4.8 10.0 125.6 
Unkari 8.0 3.4 10.0 129.0 
Puola -5.8 -0.5 5.1 89.8 
Slovenia 3.1 6.3 6.9 121.9 
Slovakia -0.6 -1.5 4.0 116.0 

 

Ulkomaisten sijoittajien kiinnostuksen kasvu uusiin jäsenmaihin (taulukko 5) oli hurjaa 1990-

luvun puolivälistä vuoteen 2003 asti, sillä maihin tehdyt suorat sijoitukset nousivat tuolla välillä 

keskimäärin kymmenkertaisiksi. Kuitenkin vuonna 2003 tapahtui äkillinen pudotus suorissa 

sijoituksissa KIE- maihin Baltiaa lukuun ottamatta. Keski- ja Kaakkois- Euroopan uusin 

jäsenmaihin tehdyt suorat sijoitukset vähenivät vuonna 2003 keskimäärin jopa yli puolet vuodesta 

2002, kun Baltian maat taas puolestaan pystyivät edelleen kasvattamaan sijoituksiaan. (Tiusanen 

et al. 2005, s.28) (Tiusanen et al. 2004, s.43 – 45) 

 

Taulukko 5. Ulkomaisen pääoman virrat uusiin jäsenmaihin (milj. €) (Tiusanen et al. 2004, s. 44) 

                               Vuosi  

Valtio 

1995 1999 2003 

Bulgaria 70 775 1.270 
Viro 156 284 800 
Liettua 56 457 600 
Latvia 138 325 350 
Tšekki 1.982 5.933 4.000 
Unkari 3.751 1.913 -85 
Puola 2.831 6.824 3.500 
Romania 324 980 1.300 
Slovenia 117 99 150 
Slovakia 200 366 600 
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Uusien investointien lisääntyminen oletetaan perustuvan EU-jäsenyydestä ja jo sitä ennen tiedosta 

tulevasta jäsenyydestä johtuneesta lisääntyneestä taloudellisesta vakaudesta ja ennustettavuudesta 

kyseisissä maissa, sillä aikaisemmin suoria sijoituksia näihin maihin rajoitti nimenomaan 

poliittisen järjestelmän arvaamattomuus ja ennakoitumattomuus. (Kiander, Vaittinen 2001, s. 10) 

 

4.2 Taloudellinen vakaus ja julkinen talous 
 
Koska kaikki uudet itäiset jäsenmaat ovat entisiä sosialistimaita, koettiin maiden talouksissa 

voimakkaita muutoksia Neuvostoliiton hajotessa 1990-luvun alussa. Keskitetysti johdetussa 

sosialistisessa järjestelmässä hinnat määrättiin ennalta sovitun suunnitelman mukaan, joten 

inflaatiopaineet olivat melkoisia 1990-luvulla siirryttäessä kohti markkinataloutta ja 1990-luvulla 

monilla uusista jäsenvaltioista kuluttajahintojen nousu olikin vuosittain jopa 30 % tasolla. 

(Tiusanen et al. 2005, s. 31 - 32) 

 

Kuitenkin tultaessa 2000-luvulle KIE-maat saivat hillittyä huimaa inflaatiotaan (taulukko 6) ja 

vuonna 2001 kaikkien uusien jäsenmaiden kuluttajahintojen inflaatioprosentit Romaniaa lukuun 

ottamatta olivat tippuneet jo alle 10 %:n. Vaikka maat ovat saaneet inflaatiotaan hieman aisoihin, 

heittelee se edelleenkin useimmissa maissa huolestuttavan paljon ajatellen liittymistä unionin 

raha- ja talousliitto EMU:un. Itse asiassa ainoastaan Tšekissä inflaatio on alle EKP:n asettaman 

euroalueen 2 % tavoitetason. (Eurostat) 

 

Taulukko 6. Uusien itäisten jäsenmaiden inflaatioprosentit (Eurostat) 

                          Vuosi 

   Valtio  

1997 2001 2005 

Bulgaria – 7.4 5.0 
Viro 9.3 5.6 4.1 
Liettua 10.3 1.6 2.7 
Latvia 8.1 2.5 6.9 
Tšekki 8.0 4.5 1.6 
Unkari 18.5 9.1 3.5 
Puola 15.0 5.3 2.2 
Romania 154.8 34.5 9.1 
Slovenia 8.3 8.6 2.5 
Slovakia 6.0 7.2 2.8 
Suomi 1.2 2.7 0.8 
Euroalue 1.6 2.3 2.2 

 

Julkishallinnon budjetit uusilla jäsenmailla ovat kohtalaisen hyvin tasapainossa (taulukko 7), sillä 

vaikka lähes kaikilla mailla Viroa ja Bulgariaa lukuun ottamatta julkiset budjetit ovat 
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alijäämäisiä, ei EMU:n asettamaa 3 % alijäämärajaa BKT:stä ylitä kuin Tšekki ja Unkari. Julkisen 

talouden tasapainolla verrattuna maat pärjäävät hyvin myös suhteessa EU-15 maihin, joiden 

keskimääräinen julkisen budjetin alijäämä vuonna 2005 oli 2,3 % BKT:stä, jonka alitti peräti 

kuusi uusista itäisistä jäsenmaista. (Eurostat) 

 

Taulukko 7. Julkisen talouden tasapaino KIE-maissa. (Eurostat) 

 

  

Kuten taulukosta 8 huomataan, ovat uudet jäsenmaat myös erittäin vähävelkaisia, eikä EMU:n 

asettamaa 60 % enimmäisrajaa bruttokansantuotteesta ylitä yksikään kymmenestä maasta. 

Huomattavaa on myös, että kaikkien uusien itäisten jäsenmaiden valtion velan osuus BKT:stä on 

alle EU-15 maiden keskiarvon. Velan määrässä Baltian maat pärjäävät parhaiten vertailussa, 

etenkin Viro, jonka julkinen velka on vain 5 % bruttokansantuotteesta, mutta merkillepantavaa on 

etenkin Bulgarian julkisen velan positiivinen kehitys vajaassa kymmenessä vuodessa 105,5 %:sta 

alle 30 %:iin BKT:stä. (Eurostat) 

 

Taulukko 8. Julkisen velan osuus bruttokansantuotteesta (Eurostat) 

                        Vuosi 

Valtio 

1997 2001 2005 

Bulgaria 105.1 66.2 29.9 
Viro 6.2 4.7 4.5 
Liettua 15.2 22.9 18.7 
Latvia – 15 12.1 
Tšekki 12.2 26.3 30.4 
Unkari 64.2 52.2 57.7 
Puola 44.0 36.7 42.0 
Romania 16.5 – 15.2 
Slovenia – 28.4 28.0 
Slovakia – 49.2 34.5 
Suomi 54.1 43.6 41.3 
EU-15 71.0 63.1 64.4 

                                    Vuosi 

 Valtio  

1997 2001 2005 

Bulgaria -- 1.9 3.1 
Viro -- -0.3 2.3 
Liettua -11.9 -2.1 -0.5 
Latvia 1.5 -2.1 0.1 
Tšekki -3.8 -5.7 -3.6 
Unkari -5.9 -3.4 -6.5 
Puola -4.6 -3.7 -2.5 
Romania -- -3.3 -0.4 
Slovenia -- -4.1 -1.4 
Slovakia -6.7 -6.5 -3.1 
Suomi -1.2 5.0 2.7 
EU-15 -2.5 -1.1 -2.3 



21 

 

4.3 Työmarkkinat  
 

Uusien jäsenmaiden talouskasvu on vähitellen vähentänyt myös maissa esiintyvää työttömyyttä, 

vaikkakin joissakin maissa, kuten Puolassa ja Slovakiassa kärsitään edelleen Euroopan 

pahimmista työttömyysongelmista, työttömyysasteen ollessa yli 15 % tasolla. Sen sijaan Baltian 

maissa työllisyystilanne on kehittynyt Euroopan huipputasolle 2000-luvun alun lähes 15 % 

työttömyyden tasolta jo alle 6 % Virossa ja Liettuassa, sekä Latviassakin alle 7 %. Taulukossa 9 

on lueteltuna työttömyysprosentit uusissa jäsenmaissa. (Eurostat)  

 

Taulukko 9. Työttömyysprosentit uusissa jäsenmaissa (Eurostat) 

                       Vuosi  

Valtio 

2000 2005 2006 

Bulgaria 16.4 10.1 – 
Tšekki 8.7 7.9 7.2 
Viro 12.8 7.9 5.6 
Latvia 13.7 8.9 6.9 
Liettua 16.4 8.3 5.9 
Unkari 6.4 7.2 7.5 
Puola 16.1 17.7 – 
Romania 7.2 7.2 – 
Slovenia 6.7 6.5 6.0 
Slovakia 18.8 16.3 – 
Suomi 9.8 8.4 – 
EU 15 7.7 7.9 – 

4.3.1 Työn tuottavuus 

 
Bruttokansatuote per capita on yleisimmin käytetty taloudellisen hyvinvoinnin mittari ja työn 

tuottavuus taas keskeisin elementti tarkasteltaessa pysyvää talouskasvua (Pohjola 2006, 145). 

Uusien jäsenmaiden talouskasvun ja elintason nousulla tässä valossa hyvät tulevaisuuden 

näkymät, sillä tuottavuuden kasvuun liittyvä pääomavaltaistuminen on kasvanut uusissa 

jäsenmaissa huomattavan ripeästi viime vuosina. (Eurostat) 

 

Tuottavuuden kasvu uusissa jäsenmaissa onkin ollut varsin huimaa Neuvostoliiton hajottua 1990-

luvun alussa. Vauhdikkainta tuottavuuden kasvu on ollut Puolassa ja Unkarissa, joissa työn 

tuottavuus on kasvanut vuoden 1990 tasosta yli kolminkertaiseksi. KIE-maissa keskimäärin 

tuottavuus on kasvanut vielä vuodesta 2000 vuoteen 2004 mennessäkin keskimäärin 30 %. 

Kyseisissä tilastoissa ei ole mukana Baltian maita, mutta on oletettavaa, että kasvu on kyseisissä 

maissa ollut samansuuntaista kuin muissakin KIE- maissa. (Tiusanen et al. 2004, s. 30 - 31) 
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Huima kasvu työn tuottavuuden kasvussa voi osin selittää Puolan korkeaa työttömyysprosenttia, 

vaikka toisaalta toisessa korkean työn tuottavuuden kasvun maassa, Unkarissa, oli vuonna 2005 

myös yksi parhaista työllisyystilanteista uusien jäsenmaiden keskuudessa. (Tiusanen et al. 2004, 

s. 31) 

 

Taulukossa 10 on kuvattu uusien jäsenmaiden työn tuottavuutta suhteessa EU-15 maihin 

ostovoimapariteetilla korjattuna. Kuten taulukosta näkyy, kaikissa uusissa jäsenmaissa 

tuottavuuden kasvu on ollut nopeampaa, kuin EU-15 alueella.  Uusimpien jäsenmaiden Bulgarian 

ja Romanian tilastoja ei ollut saatavilla. 

 

Taulukko 10. Työn tuottavuus tuntia kohti hintatasokorjattuna (Eurostat) 

                       Vuosi  

Valtio 

1998 2001 2004 

Tšekki 42.5 48.1 52.1 
Viro - 35.4 41.1 
Latvia 26.6 31.6 35.4 
Liettua 32.2 37.8 43.8 
Unkari 43.5 50.3 53.7 
Puola - 42.4 45.6 
Slovenia 58.2 62.1 67.9 
Slovakia 42.2 48.2 56.0 
EU 15 100 100 100 

 

4.3.2 Työvoimakustannukset 

 
Vanhoissa EU-maissa on pelätty unionin itälaajenemisen aiheuttavan teollisuuden tuotannon 

siirtymisen uusiin Itä- ja Keski-Euroopan jäsenmaihin. Tämä pelko ei ole aiheeton, sillä kuten 

taulukosta 11 näkyy, uusien jäsenmaiden työvoimakustannusten taso on ostovoimapariteetillakin 

korjattuna selvästi edullisempi Länsi-Euroopan tasoon, jota kuviossa edustaa Itävallan 

vertailuluku. Erityisen halvan työvoiman maita ovat uusimmat jäsenmaat Bulgaria ja Romania, 

joissa työvoimakustannusten taso ostovoimapariteetilla korjattuna on alle kolmanneksen Itävallan 

tasosta. Kalleinta työvoima uusista jäsenmaista on Sloveniassa, jonka vertailuluku on 65. Myös 

Viro ja Puola pääsevät lähelle 50 % tasoa suhteessa Itävaltaan, tosin Puolan suhdeluku on 

laskemaan päin vuoden 2000 tasosta. (Tiusanen et al. 2004, s.22) 

 

Huomattavaa on myös uusien jäsenmaiden työvoimakustannusten nopea nousu, joka on 

esimerkiksi Unkarissa ollut lähes 50 % vuodesta 2000 vuoteen 2003, vaikka kasvu onkin 
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hidastunut 2000-luvulla merkittävästi verrattuna 1990-luvun loppuun ja useissa jopa laskenut 

(Tiusanen et al. 2004, s.22). Nopeamman kasvunsa myötä nämä matalamman kustannustason 

maat tulevat ajan mittaan myös saavuttamaan kehittyneempien teollisuusmaiden kustannustason, 

vaikka palkkojen konvergoituminen kestää nykyiselläkin vauhdilla jopa 30 vuotta (Mirola 2007). 

 

Taulukko 11. Työvoimakustannukset tuntia kohti ostovoimapariteetilla korjattuna, Itävalta=100 

(Tiusanen et al. 2004, s.22) 

                                          Vuosi 

Valtio 

2000 2003 

Viro  39 46 
Tšekki 33 41 
Latvia 37 35 
Liettua 33 32 
Unkari 29 41 
Puola 51 45 
Slovakia 27 31 
Slovenia 62 65 
Bulgaria 19 20 
Romania 33 29 

 

4.4 Elintaso 
 
Ostovoimapariteetilla korjattu elintaso bruttokansantuotteella (taulukko 12) mitattuna uusissa 

jäsenmaissa on selkeästi alle EU-15 maiden keskiarvon, ollen vain noin 55 % kaikkien EU- 

maiden keskiarvosta ja runsaat 50 % EU-15 maista. Talouskasvun myötä elintaso näissä maissa 

on kuitenkin noussut muita EU-maita nopeammin, etenkin Virossa jonka suhdeluku on noussut 

yli puolella vuodesta 1997 vuoteen 2005. Heikoin elintaso uusista jäsenmaista on unioniin 

viimeksi liittyneillä Romanialla ja Bulgarialla, joissa molemmissa BKT per asukas on vain noin 

kolmannes koko EU:n keskiarvosta. (Eurostat) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



24 

Taulukko 12. Ostovoimapariteetilla korjattu elintaso BKT per capita (EU-25=100) (Eurostat) 
 
                                   Vuosi 

 Valtio 

1997 2001 2005 

Bulgaria 26 28 33 
Tšekki 69a 66 74 
Viro 38a 44 60 
Latvia 33a 37 48 
Liettua 37a 40 52 
Unkari 50a 57 63 
Puola 44a 46 50 
Romania – 26 34 
Slovenia 71a 74 82 
Slovakia 47a 49 57 
Suomi 109 115 111 
EU 15 110 110 108 

a = arvio 
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5 INTEGRAATION VAIKUTUKSET YHDENTYVIEN MAIDEN 
TALOUKSIIN 

 
Tässä luvussa käsittelemme integraation hyvinvointivaikutuksia kansantaloustieteellisten 

teorioiden valossa, sekä jaottelemme integraation vaikutukset maiden tuotantoon viiteen 

komponenttiin. Lopuksi tarkastelemme vielä näiden tekijöiden vaikutuksesta nousevan 

tuotannon tehokkuuden vaikutusmekanismia maiden kokonaistuotantoon. Luvun teoriat 

perustuvat pääasiassa professori Mika Widgrénin kirjaan Euroopan integraation talous ja 

politiikka, jota olemme täydentäneet kirjan alkuperäislähteillä ja muutamilla muilla 

kansantaloutta ja kansainvälistä kauppaa käsittelevillä oppikirjoilla. 

 

5.1 Integraation hyvinvointivaikutukset täydellisessä kilpailussa 
 

Taloudellisen integraation vaikutukset maiden talouksille ovat yleensä positiivisia kaupan 

esteiden poistumisen johdosta, jolloin kuluttajahinnat pienenevät ja kuluttajien hyvinvointi 

kasvaa, tätä kutsutaan kaupan luomiseksi. Kaupan esteet toisaalta tuovat valtiolle tuloa tullien ja 

muiden maksujen johdosta, joten integraation vaikutukset voivat olla myös negatiivisia, jos 

maailman markkinoita tehottomamman partnerimaan tuonti lisääntyy muualta tulevan tuonnin 

kustannuksella ja siten vähentää maan tullituloja. Tätä kutsutaan kaupan siirtymäksi. Integraation 

hyvinvointivaikutukset riippuvatkin näiden kahden tekijän erotuksesta, eli jos kaupan luominen 

on kaupan siirtymää suurempi, ovat vaikutukset positiivisia ja toisinpäin. Hyvinvointivaikutuksia 

on kuvattu tarkemmin liitteessä 1. (Widgrén 2001, s. 149 - 157) 

 

5.2 Epätäydellisen kilpailun hyvinvointivaikutukset 
 

Edelle esitetty malli on kuitenkin hyvin teoreettinen olettaen, että maiden markkinat ovat 

täydellisesti kilpaillut. Käytännössä markkinat eroavat täydellisestä kilpailusta hyvinkin paljon, 

jolloin integraation vaikutukset riippuvat paljolti markkinoilla olevista epätäydellisyyksistä ja 

skaalaetujen hyödyntämisestä. Tämän vuoksi maiden kauppa ei välttämättä perustukaan 

ainoastaan suhteellisen edun periaatteelle ja erilaiselle resurssiperustalle. Eräs merkittävimmistä 

poikkeuksista täydellisen kilpailun oletuksista on differointi. Differoimalla valmistamiaan 

tuotteita maat voivat käydä kauppaa käytännössä samojen tuotteiden eri modifikaatioilla. Tällaista 

kauppaa kutsutaan ristikkäiskaupaksi ja se jaetaan edelleen kahteen ryhmään, vertikaaliseen ja 
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horisontaaliseen ristikkäiskauppaan. Vertikaalinen ristikkäiskauppa tarkoittaa kauppaa 

samankaltaisilla, mutta laadultaan ja arvoltaan erilaisilla tuotteilla käytyä kauppaa. Muita 

epätäydellisten markkinoiden integraation vaikuttavia tekijöitä ovat kilpailuvaikutukset ja 

skaalaedut. Niitä käsitellään seuraavaksi enemmän. (Widgrén 2001, s. 177 - 182) 

 

5.3 Integraation vaikutukset maiden markkinoihin ja tuo tantoon 
 
Kansakuntien välinen kauppa perustuu niin sanotulle suhteellisen edun periaatteelle, jonka 

mukaan kullakin maalla on aina suhteellista etua jonkin hyödykkeen valmistuksessa, ja käymällä 

kauppaa keskenään maat voivat saavuttaa suuremman tuotannon tason, kuin valmistaessaan 

jokaista hyödykettä itse (Pohjola 2006, s. 23 - 26). Kansakuntien kilpailuedun perustekijät ovat: 1. 

tuotannontekijäolot, 2. kysyntäolot, 3. lähi- ja tukialat ja 4. yrityksen strategia, rakenne ja 

kilpailutilanne (Porter 1991, s. 99).  

 

Olemme jakaneet seuraavassa integraation taloudellisten vaikutusten lähteet viiteen kategoriaan: 

1) resurssien tehokkaampi allokoituminen eli tuotannon erikoistuminen, 2) kilpailuvaikutukset, 3) 

skaalaedut, 4) teknologian virtaaminen, ja 5) ulkomaisten sijoitusten kasvu. Tämä jaottelu ei 

suoranaisesti noudata minkään oppikirjan esimerkkiä (vrt. Mirola 2007, s. 45 - 47), mutta sopii 

mielestämme hyvin unionin itälaajenemisen taloudellisten vaikutusten arviointiin.  

 

5.3.1 Tuotannon allokoituminen 

 
Taloudellisen integraation seurauksena kaupan esteet häviävät tai ainakin pienenevät maiden 

välisessä kaupassa. Tämä johtaa ulkomaisten tuotteiden hintojen laskuun ja kilpailukyvyn 

nousuun verrattuna kotimaiseen tuotantoon. Tehottomia kotimaisia aloja suojelevien tullien ja 

muiden maksujen poistuessa kotimainen tuotanto ei välttämättä ole enää kilpailukykyistä 

ulkomaista tuotantoa vastaan, jolloin integraatio johtaa tehottomien alojen tuotannon 

vähenemiseen. Koska ilmiö toimii myös vastakkaiseen suuntaan, johtaa se toisaalta taas 

tehokkaampien alojen tuotannon kasvuun. Koska tuotanto siirtyy tehottomilta aloille tehokkaille, 

siirtää integraatio maiden tuotantoa yhä enemmän suhteellisen edun mukaisille aloille ja 

resurssien tehokkaampaan allokoitumiseen ja edelleen maiden kokonaistuotantojen kasvuun. 

(Widgrén 2001, s. 179 - 183, s. 219 - 224)   
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5.3.2 Kilpailuvaikutus 

 

Integroitumisesta seuraavalla kaupan esteiden poistumisella on myös epäsuora kilpailua kiristävä 

vaikutus, jota kutsutaan integraation kilpailuvaikutukseksi. Kilpailuvaikutus johtuu maiden 

markkinoiden epätäydellisyyksien, kuten monopolien heikkenemisestä ulkomaisen tarjonnan 

kilpailukyvyn paranemisen johdosta kaupan esteiden poistumisen jälkeen. Koska epätäydellinen 

kilpailu aiheuttaa kansantaloudelle hyvinvointitappioita ja vähentävät kokonaistuotantoa, johtavat 

integraation kilpailuvaikutukset kansallisten monopolien häviämiseen (tai vähintään 

heikkenemiseen) ja kokonaistuotannon sekä hyvinvoinnin lisääntymiseen. (Emerson, Aujean, 

Catinat, Goybet, Jacquemin 1988, s. 145 - 146) (Widgrén 2001, s. 183 - 184)  

 

5.3.3 Skaalaedut 

  

Tuotannon kasvaessa yritykset voivat kohdentaa toiminnastaan syntyviä kiinteitä kustannuksia 

yhä suuremmalle määrälle tuotteita, jolloin tuotteiden valmistuksen yksikkökustannukset 

laskevat. Tätä ilmiötä kutsutaan tuotannon skaalaeduiksi. Kuten edellisessä kappaleessa tuli ilmi, 

integraation seurauksena epätäydellinen kilpailu vähenee, mikä johtaa tuotantomäärien nousuun. 

Toisaalta integraation seurauksena myös yritysten markkinat kasvavat uusiin maihin, jolloin 

tuotantomäärät kasvavat entisestään. Vaikka on todennäköistä, että maiden integroituessa 

taloudellisesti, yritysten määrä vähenee, jää yhteisillä markkinoilla toimivien molempien maiden 

yhteenlaskettu yritysten määrä suuremmaksi kuin alkuperäiset maiden sisäisten markkinoiden 

yritysten määrä, jolloin yritykset kohtaavat sekä kasvavia skaalaetuja, että kiristynyttä kilpailua. 

(Widgrén 2001, s. 197 - 204, s. 228 - 229) Onkin havaittu, että integraation ansiosta yritysten 

tuotannossa ilmenee huomattavia skaalaetuja perustuen markkinoiden kasvusta ja 

kilpailuvaikutuksista johtuvaan tuotantomäärien kasvuun. (Emerson et al. 1988, s. 126 - 127) 

 

5.3.4 Teknologinen kehitys 

 

Teknologialla tarkoitetaan tietoa ja tapoja, joilla resurssit muutetaan lopputuotteiksi. 

Teknologinen kehitys on pitkäjänteisen talouskasvun kannalta keskeisin komponentti, sillä 

tuotannontekijöiden määrän lisääntyminen on käytännössä rajallista, kun taas teknologia voi 

periaatteessa kehittyä rajattomasti. (Pohjola 2006, s. 141 - 148) 
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Kehityksessä jälkeen jääneen maan avatessa kauppaa kehittyneempien maiden kanssa, 

kiinteämpien ja vilkkaampien kauppasuhteiden seurauksena kehittymättömämpään maahan virtaa 

teknologiaa kehittyneemmiltä kauppakumppaneilta (Tiusanen et al. 2004, s. 6 - 8). Teknologinen 

kehitys lisää maan tuotannon tehokkuutta ja kasvattaa kokonaistuotantoa. Muualla kehitetyn 

teknologian hyväksikäyttäminen onkin kehityksessä jälkeen jääneiden maiden keskeisin keino 

kuroa kiinni eroa kehittyneempiin maihin. Tämä niin kutsuttu perässä hiihtäjän etu on salaisuus 

siihen, miten jotkin maat, kuten esimerkiksi Suomi kehittyivät viime vuosisadalla lähes 

kehitysmaiden tasolta maailman rikkaimpien valtioiden joukkoon. (Pohjola 2006, s. 148 - 152) 

 

5.3.5 Sijoitusvirrat  

 

Teknologian siirtymiseen maiden välillä liittyy kiinteästi maiden väliset suorat sijoitusvirrat. Itse 

asiassa teknologian siirtyminen maiden välillä tapahtuu usein nimenomaan suorien sijoitusten 

välityksellä. (Kaitila, Widgrén 1998, s. 123) Kuten liitteen 2 kokonaistuotannon käyrästä 

nähdään, pääoman rajatuotto dY/dK alenee pääomakannan kasvaessa, eli mitä korkeampi on 

maan pääomakanta, sitä heikompi on tuotto uudelle sijoitukselle. Tästä johtuen pääoman 

tuottavuus on alhaisen pääomakannan maissa usein korkean pääomakannan maita parempi, mikä 

ohjaa sijoituksia kohti kehittyviä talouksia (Leppänen 2001, s. 12). 

 

Sijoitusten ja teknologian virtaaminen kehittyneistä vähemmän kehittyneisiin maihin on 

kannattavaa myös kehittyneempien maiden kansantalouksien näkökulmasta, sillä lisääntyneet 

sijoitukset kehittymättömämpiin maihin suurentavat maiden pääomakantaa ja parantavat niiden 

tuotantoteknologian tasoa. Pääomakannan kasvamisen ja teknologian kehittymisen seurauksena 

maiden kansantuote kasvaa, joka edelleen kiihdyttää kotimaista kysyntää. Kysynnän 

voimistuminen kehittymättömämmissä maissa hyödyttää myös kehittyneempiä 

kauppakumppaneita, sillä noussut elintaso kehittymättömämmissä maissa lisää kysyntää myös 

kehittyneempien maiden valmistamia kalliimpia hyödykkeitä kohtaan. (Tiusanen et al. 2004, s. 7) 
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5.3.6 Suorien sijoitusten riskitekijät sijoittajien näkökulmasta 

 
Investoinnit ulkomaiseen tuotantoon tarjoaa yrityksille sekä merkittäviä etuja että suuria riskejä 

verrattuna sijoituksiin kotimaisiin kohteisiin. Sijoitusten kannattavuuden arvioinnissa 

aikaisemmilla kokemuksilla on huomattavaa vaikutusta, sillä investointipäätös on 

monimutkainen prosessi, jonka arvioinnissa tulee ottaa huomioon itse investointikohteen 

kannattavuuden lisäksi myös kohdemaan investointi-ilmapiiri. Yritykset sijoittavat ulkomaiseen 

tuotantoon pääasiassa kolmesta syystä: 1) hankkiakseen raaka-aineita, 2) hankkiakseen 

halvempaa tuotantoa ja 3) saavuttaakseen paikallisia markkinoita. (Root 1994, s. 123 - 125) 

 

Suorien investointien avulla yritys pystyy hyödyntämään paremmin kilpailuetuaan 

kohdemarkkinoilla kuin muilla markkinoille tulon muodoilla, sillä investoidessaan itse 

tuotantoon yritys pystyy siirtämään enemmän osaamistaan ja tietotaitoaan kuin esimerkiksi 

lisensoimalla. Tuotannon sijoittaminen kohdemaahan alentaa myös kuljetuskustannuksia 

lyhyempien välimatkojen ja tullimaksujen poistumisen myötä. Suoran sijoittumisen 

kohdemaahan ansioista yritykset saavuttavat myös paremman markkinoiden tuntemuksen ja 

saavat näin markkinoinnillista hyötyä. (Root 1994, s. 124) 

 

5.4 Kokonaistuotannon kasvun mekanismit 
 

Tuotannon tehokkuuden kasvamisesta johtuvat vaikutukset maan kansantaloudelle voidaan jakaa 

kahteen osaan: 1) tuotannon tehostumisesta johtuvaan kokonaistuotannon kasvuun eli staattiseen 

vaikutukseen eli Emersonin efektiin, ja 2) kokonaistuotannon kasvusta johtuvasta pääomakannan 

kasvusta ja sitä seuraavaan kokonaistuotannon kasvubonukseen eli Baldwinin vaikutukseen. 

Näiden vaikutusten mekanismit on kuvattu liitteessä 2. (Widgrén 2001, s. 221 - 223) 
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6 UUSIEN JÄSENMAIDEN VASTAANOTTAMAT SUORAT 
ULKOMAISET SIJOITUKSET JA KILPAILUETU EUROOPASSA 

 

Ulkomaiset investoinnit on usein tunnustettu hyväksi mittariksi maiden kilpailukyvyn 

vertailuissa, ja ainakin tällä mittarilla uusista jäsenmaista erottuvat selkeästi Viro, Unkari ja 

Tšekki. Kuten taulukosta 13 nähdään, Viro on täysin omassa kastissaan ulkomaisten suorien 

sijoitusten määrällä asukasta kohti ja seuraavina tulevat Unkari ja Tšekki. Myös uusista 

jäsenmaista rikkain Slovenia on onnistunut houkuttelemaan ulkomaisia investointeja 

keskimääräistä selkeästi paremmin. Ulkomaisten investointien kasvu on 1990-luvun puoliväliltä 

asti ollut voimakkainta köyhimmissä uusissa jäsenmaissa Romaniassa ja Bulgariassa, mutta myös 

Baltian maista Virossa ja Liettuassa ulkomaiset investoinnit ovat kasvaneet selkeästi muita 

nopeammin. (Tiusanen 2005, s. 10) (UNCTAD 2006, s. 303 - 305) 

 

Taulukko 13. Ulkomaiset sijoitukset uusiin jäsenmaihin (UNCTAD 2006, s. 303 - 305) 

(Tiusanen 2005, s. 16) 

Maa USD, mrd (2005) Asukasta kohti, USD (2005) Valmistuksen osuus 
%(2002) 

Tšekki 59. 459 
 

5.833 37.6 

Viro 12. 274 
 

9.461 18.8 

Unkari 61. 221 
 

6.122 46.1 

Latvia 4. 783 
 

2.079 15.2 

Liettua 6. 461 
 

1.777 29.3 

Puola 93. 329 
 

2.456 35.8 

Slovakia 15. 324 
 

2.833 36.6 

Slovenia 8. 064 
 

4.000 43.3 

Bulgaria 9. 173 
 

1.223 33.4 

Romania 23. 818 
 

1.068 – 

 

 
 

1990- luvun alkupuolella otaksuttiin, että näiden siirtymätalouksien kilpailuetu Euroopassa 

perustuisi halpoihin tuotannontekijäkustannuksiin valmistuksessa, etenkin halpaan työvoimaan, 

jolloin näiden maiden tuotanto olisi hyvin pitkälle tarjontaorientoitunutta suhteessa muuhun 

Eurooppaan. Kuitenkin pian etenkin EU:n jäsenyydestä kiinnostuneet maat alkoivat kasvattaa 
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voimakkaasti kotimaista kysyntäänsä ja viimeaikaiset tutkimukset ovat osoittaneet, että suurin osa 

näihin maihin rantautuneista sijoituksista ovat nimenomaan kohdistuneet kotimaisen kysynnän 

täyttämiseen tarkoitettuihin hyödykkeisiin. Kuten taulukosta 13 nähdään, etenkin Baltian maissa 

valmistuksen osuus ulkomaista sijoituksista on erittäin pieni, noin viidenneksen luokkaa ja 

muistakin uusista jäsenmaista ainoastaan Sloveniassa ja Unkarissa valmistuksen osuu ylittää 40 

%. Palvelusektorilla ulkomaiset sijoitukset ovat painottuneet erityisesti rahoitus- sekä kuljetus-, 

varastointi-, viestintä- sekä kaupan aloille, joiden yhteenlaskettu osuus kaikista palveluista on yli 

kolme neljännestä. (Tiusanen 2005, s. 4 - 6, s. 16 - 18) 

 

6.1 Ulkomaisten sijoitusten tilanne ja kehitys vuonna 2005 

 

Myös vuonna 2005 suuri osa Keski-Euroopan uusien jäsenmaiden ulkomaisista sijoituksista 

painottui muualle kuin valmistukseen, etenkin viestintä- ja kuljetusaloille sekä kiinteistöihin. 

Valtion yhtiöiden yksityistämisellä ja myymisellä ulkomaisille sijoittajille oli huomattavaa 

merkitystä lähes kaikkien uusien jäsenmaiden saamissa ulkomaisissa sijoituksissa. 

Merkillepantavaa on myös, että esimerkiksi Tšekissä sijoitukset kohdistuivat viime vuonna 

erityisesti myös huipputeknologiaan liittyviin kohteisiin, kuten tuotekehitykseen. Keski-Euroopan 

uudet jäsenmaat ovatkin hiljalleen siirtymässä kohti kolmatta taloudellisen kehityksen vaihetta, 

eli innovaatio- ja teknologiapainotteista yhteiskuntaa edellisestä valmistukseen tukeutuvasta 

vaiheesta (Dukeov 2006, s. 1). (UNCTAD 2006, s. 85, s. 90 - 91) 

 

Romaniassa ja Bulgariassa valtaosa sijoituksista painottui juuri valtion yhtiöiden yhtiöittämisen 

vuoksi energia- ja finanssialoille. Näissä maissa ulkomaiset sijoitukset ovat painottuneet viime 

vuosina halpojen työvoimakustannusten vuoksi runsaasti valmistukseen, kuten tekstiilialalle, 

mutta EU-jäsenyyden myötä palkkojen uskotaan nousevan ja vähentävän pelkästään tällä 

perusteella tehtäviä sijoituksia ja muuttavan sijoitusten painopistettä entistä enemmän pois 

yksinkertaisesta ja vähän teknologiaa hyödyntävästä valmistuksesta. EU-jäsenyyden uskotaan 

vaikuttavan myös maiden ulkomaisia sijoituksia koskevaan politiikkaan. (UNCTAD 2006, s. 79 - 

81) 
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6.2 Maiden kilpailuedun tarkastelu vientituotteiden perusteella 

 

Tarkastelemalla uusien jäsenmaiden merkittävimpiä vientituotteita voimme päätellä, millä aloilla 

kyseisillä mailla on kilpailuetua Euroopassa. Tässäkin tarkastelussa erottui selvästi kaksi eri 

klusteria, Baltian ja Keski-Euroopan uudet jäsenmaat. Romania ja Bulgaria eivät ole mukana 

tässä tarkastelussa. Baltiassa vienti on painottunut huomattavasti perusteollisuuteen, kuten puu-, 

metalli- ja kemikaaliteollisuuden tuotteisiin sekä lisäksi tekstiili- ja elintarviketeollisuuteen. 

(Eurooppa-tiedotus 2004, s.38, s.50, s.140) 

 

Keski-Euroopan uusien jäsenmaiden Puolan, Slovakian, Tšekin, Unkarin ja Slovenian viennissä 

perusteollisuudella, kuten tekstiileillä, kemikaaleilla ja metallituotteilla on niin ikään merkittävä 

rooli, mutta muuten vienti painottuu selkeästi Baltiaa enemmän lopputuotteisiin, joista suuri osa 

on nimenomaan erilaisia sähkölaitteita sekä kodinkoneita. Nouseva ala uusissa itäisissä 

jäsenmaissa näyttäisi olevan atk-ohjelmistot joiden tuotanto kasvaa nopeinten koko maailmassa 

juuri tällä alueella (Tietoalojen liitto 2006, s.12). Ehkä merkittävin ja ajankohtaisin näiden maiden 

vientialoista on kuitenkin edelleenkin autoteollisuus, joka löytyy jokaisen uuden Keski-Euroopan 

jäsenmaan suurimpien vientituotteiden listalta. ( Eurooppa-tiedotus 2004, s.75, s.88, s.99, s.113, 

s.127) 

 

6.3 Uusien jäsenmaiden kilpailukyky, CASE-autoteollisuus 
 

Autoteollisuus on hyvä esimerkki uusien EU-maiden kilpailukyvystä Euroopassa, sillä 

autoteollisuus on viimeisten vuosien kuluessa siirtynyt kohti itäistä Eurooppaa. Uusissa EU-

maissa tuotettiin vuonna 2005 jo 1,6 miljoonaa autoa, joka on noin 9,5 % koko EU:n tuottamasta 

autojen määrästä. Monikansalliset autoyritykset ovat investoineet Itä-Eurooppaan voimakkaasti 

viime vuosina ja suurimpia auton tuottajia uusista EU-maista ovatkin Tšekki, Puola, Unkari sekä 

Slovakia. Jo kymmenes osa Unkarin, Puolan ja Tšekin ulkomaisista suorista investoinneista ovat 

autoteollisuutta. On myös huomioitava, että näiden maiden autoteollisuus on 70 %:sti 

ulkomaalaisten firmojen omistuksessa, eli kotimainen autoteollisuus on melkoisen pientä. 

(UNCTAD 2006, s. 91) 
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7 UUSIEN JA VANHOJEN JÄSENMAIDEN VÄLISET 
KAUPPASUHTEET 

 
Keski- ja Itä-Euroopan valtioiden avauduttua ulkomaankaupalle Neuvostoliiton hajoamisen 

jälkeen 1990-luvun alussa, on niiden ulkomaankaupan rakenne muuttunut merkittävästi. Nykyisin 

EU:n merkitys näiden maiden ulkomaankaupalle on suunnilleen samaa luokkaa kuin muillekin 

EU-maille ja suurin osa niiden ja muiden EU-maiden välisestä kaupasta on vertikaalista 

ristikkäiskauppa. Usein vertikaalista ristikkäiskauppaa käydään niin kutsutuilla välituote-

lopputuote-linkeillä, eli saman tavaran eri valmistusvaiheiden tuotoksilla. (Widgrén 2001, s. 328) 

 

Vaikka uusien ja vanhojen EU-maiden välisen ristikkäiskaupan merkitys on varsinkin viime 

vuosina kasvanut voimakkaasti, perustuu vanhojen ja uusien maiden välinen työnjako edelleen 

hyvin pitkälti suhteellisen edun hyödyntämiseen. Uusien jäsenmaiden edullisten 

tuotannontekijäolojen vuoksi vanhojen EU-maiden alueella toimivat yritykset siirtävät 

työvaltaisia prosesseja halvemman kustannustason KIE-maihin tuoden samoja tuotteita edelleen 

takaisin kotimarkkinoilleen myyntiin. (Widgrén 2001, s. 328) 

 

Keski- ja Itä- Euroopan uusien EU- maiden ja vanhojen EU-maiden välisen kaupan 

maantieteellinen jakauma on varsin klusteroitunut. Maiden välisen kaupan jakautumista selittää 

niin kutsuttu gravitaatiomalli, jossa vaikuttavina tekijöinä ovat maiden tarjonta ja kysyntä, joita 

arvioidaan asukasluvun ja ostovoiman (BKT per capita) avulla, sekä maiden välisen kaupan 

kuljetuskustannukset. Gravitaatiomalli selittää esimerkiksi miksi Viro käy kauppaa juuri Suomen 

ja Ruotsin kanssa ja Puola nimenomaan Saksan kanssa. Tällaisten kiinteiden kauppaliittoutumien 

perusteella KIE maat voidaan jakaa kolmeen ryhmään:  

 

1) Pohjoisen ulottuvuuden alueen maat (Viro, Latvia, Liettua) 

2) Keski- Euroopan maat (Puola, Unkari, Tšekki, Slovakia, Slovenia) 

3) Kaakkois- Euroopan maat (Bulgaria ja Romania) (Widgrén 2001, s. 54 - 55, 328 - 334) 
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8 ITÄLAAJENEMISEN TALOUDELLISET VAIKUTUKSET 
VANHOJEN JÄSENMAIDEN ALUEILLA 

 
 
Euroopan unionin itälaajenemisella on merkittäviä vaikuttimia ja vaikutuksia taloudellisen 

aspektin lisäksi. Itse asiassa poliittisilla tavoitteilla uskotaan olevan suurin merkitys 

itälaajenemisen syntymisessä (Ludlow 2004, s. 329). Keskitymme kuitenkin tässä tutkielmassa 

pääasiassa taloudellisiin vaikutuksiin ja käymme muita vaikutuksia läpi vain pääpiirteittäin..   

 

Itälaajenemisen taloudellinen merkitys perustuu pääosissa seuraaviin tekijöihin: 1. 

ulkomaankauppa ja EU:n kauppapolitiikka; 2. pääomaliikkeet ja ulkomaisten investointien 

suuntautuminen sisämarkkinoilla; 3. työvoiman vapaa liikkuminen; 4. EU:n budjetti; 5. uusien 

jäsenmaiden suhde rahaliittoon ja EMUn laajeneminen; 6. unionin päätöksenteko; 7. 

itälaajenemisen vaiheiden toteuttaminen. (Raunio, Tiilikainen 2002, s. 172 - 173) 

 

Integroituvien maiden kaupan avautuminen johtaa yleensä jonkinlaisiin rakennemuutoksiin 

tuotannon allokoituessa, mutta koska kauppa uusien ja vanhojen jäsenmaiden välillä on jo 

aikaisemmin ollut Eurooppa-sopimusten ansiosta kohtalaisen vapaata, ei merkittäviä 

rakennemuutoksia ole odotettavissa. Tästä johtuen taloudelliset vaikutukset perustuvat 

enemminkin kilpailuvaikutukseen ja skaalaetujen tehokkaampaan hyväksikäyttöön. Unioniin 

liittyville maille taas suurimmat hyödyt koitunevat unioniin liittymisen seurauksena poliittis-

taloudellisesta vakauden ja ennustettavuuden lisääntymisestä johtuvasta riskipreemion 

alenemisesta ja sitä seuraavasta ulkomaisten sijoitusten kasvusta. (Kiander et al. 2001, s. 10) 

(Widgrén 2001 s. 221 - 225, s. 328) 

 

Itälaajenemisella on myös merkittävät poliittiset vaikuttimet, alkoihan Euroopan yhdentyminen 

toisen maailmansodan jälkeen juuri tavoitteenaan edistää rauhaa ja luoda vakautta Euroopassa. 

Poliittisesti itälaajenemisen päämäärä onkin nimenomaan tukea sosialistijärjestelmien raunioille 

syntyneiden siirtymätalouksien kasvamista markkinatalouksiksi ja tasapainoisiksi demokratioiksi. 

(Leppänen 2001, s.1) Nämä vaikutukset ovat jo nähtävissä, sillä laajentumisprosessi lisäsi jo 

ennen varsinaisia liittymisiä hakijamaiden poliittisien järjestelmien vakautta ja oikeusvaltioiden 

periaatteiden toteutumista (Raunio et al. 2002, s. 9-10).  
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Itälaajenemisella on myös merkittäviä vaikutuksia unionin poliittisen päätöksentekoon, sillä 

samanaikaisesti päätöksentekijöiden määrän kasvaessa lisääntyvät myös jäsenmaiden väliset erot, 

jolloin myös kansalliset vaatimukset moninaistuivat. EU:n keskeisten toimielinten uudet 

äänimäärät löytyvät liitteestä 3. Turvallisuuspolitiikan kannalta merkittävää on naapurivaltioiden 

määrän lisääntyminen, ja ennen kaikkea Venäjän merkityksen kasvaminen. (Widgrén 2001, s. 

327) (Raunio et al. 2002, s. 206 - 207) 

 

Venäjään ja Itä- Eurooppaan liittyen huomioon otettavaa on myös pelko järjestäytyneen 

rikollisuuden lisääntymisestä vanhojen EU-maiden alueella, kun uusien itäisten jäsenmaiden 

alueella pesivien rikollisliigojen liikkuvuus EU:n alueella helpottui KIE-maiden liityttyä EU:n 

sisämarkkinoiden vapaan liikkuvuuden alueeseen. (Mirola 2007) 

 
 
Itälaajenemisen hyödyt vanhoille jäsenmaille johtuvat enimmäkseen EU:n sisämarkkinoiden 

laajenemisesta maihin, joissa ostovoiman kasvu on tällä hetkellä varsin voimakasta. Lisäksi 

vanhojen EU- maiden yritykset voivat hyödyntää entistä tehokkaammin uusien jäsenmaiden 

huokeita tuotannontekijäoloja. Koko EU:n kannalta on positiivista myös EU:n painoarvon 

kasvaminen kansainvälisillä foorumeilla, kuten WTO:ssa ja toisaalta Itä-Euroopan maiden 

saaminen EU:n päätösten piiriin, jolloin häiriötä tuottavien toimenpiteiden mahdollisuus näissä 

maissa pienenee. (Eurooppa-tiedotus 2002, s. 9) 

 

Toisaalta uhkana vanhojen jäsenmaiden alueella on nähty uusien jäsenmaiden epävakaisuus ja 

mahdollisten taloudellisten kriisien leviäminen myös vanhojen jäsenmaiden alueelle. Työvoiman 

vapaa siirtyminen ja muuttoliike uusista jäsenmaista on koettu myös uhkana, kuten myös 

tuotannon siirtyminen vanhojen jäsenmaiden alueelta halvempien kustannusten uusiin 

jäsenmaihin. Vaikutukset EU:n budjettiin ovat niin ikään olleet huolenaiheena vanhojen 

jäsenmaiden keskuudessa, koska uudet jäsenmaat ovat köyhyytensä vuoksi selkeästi nettosaajia. 

Tämä tarkoittaa vanhojen jäsenmaiden nettomaksujen nousua ja yhä suuremman osan EU:n 

rakennetuista kohdistumista uusiin itäisiin jäsenmaihin. (Eurooppa-tiedotus 2002, s. 9) 
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8.1 Tuotannon siirtyminen  
 

Ehkä suurin vanhoissa jäsenmaissa esitetty huoli koskee koko maailmantaloutta ravistelevaan 

globalisaatio-ilmiöön liittyvästä tuotannon ja työpaikkojen siirtymistä halvemman työvoiman 

maihin. Kuten jo aikaisemmissa kappaleissa osoitimme, työvoimakustannukset uusissa 

jäsenmaissa ovat huomattavasti alhaisemmat, kuin EU-15 maiden alueella, eli on hyvin 

odotettavaa, että työvaltaisien prosessien tuotantoa siirtyy itäisiin jäsenmaihin. Merkkinä jo 

tapahtuneesta tuotannon siirtymisestä voidaan pitää suorien sijoitusten lisääntymistä uusiin 

jäsenmaihin sekä lisääntynyttä vertikaalista ristikkäiskauppaa uusien ja vanhojen jäsenmaiden 

välillä. (Widgrén 2001, s. 337) 

 

Tuotannon siirtymistä halvempiin maihin ei mielestämme tulisi kuitenkaan pelätä, koska maiden 

välinen kauppa ja edellä mainittu globalisaatio perustuvat nimenomaan suhteellisen edun 

periaatteelle, eikä tuotannon siirtymistä työvoimakustannuksista johtuen tule pitää uhkana, vaan 

pikemminkin mahdollisuutena ohjata omat resurssit tehokkaampaan käyttöön sekä kehittää omille 

resursseille sopivaa kilpailuetua, kuten esimerkiksi Suomessa tietoon, teknologiaan ja korkeasti 

koulutettuun työvoimaan perustuvaa strategiaa.  

 

Tämän lisäksi uhkakuvia maalatessa tulee ottaa huomioon, että uusissa jäsenmaissa myös työn 

tuottavuus on vanhojen EU-maiden tasoa alhaisempi ja vain harvoilla aloilla 

työvoimakustannukset kattavat suurimman osan tuotantokustannuksista (Kaitila 2005). 

Kulawczuk, Bąk ja Szcześniakin (2005, s. 7 - 24) mukaan huonoimmassa asemassa kilpailuissa 

tuotannon sijoittumisessa ovatkin ne maat, joissa on samanaikaisesti korkeat 

työvoimakustannukset sekä suuri työvoiman osallistuminen tuotantoon, kuten esimerkiksi 

Saksassa ja Tanskassa.   

 

8.2 Yritysverotus ja julkinen talous 
 

Kuten Tiusanen et al. (2004, s. 10 - 12) osoittavat, erot uusien ja vanhojen jäsenmaiden julkisten 

budjettien koossa ovat melko suuria. Esimerkiksi pohjoismaisten hyvinvointivaltioiden ja 

joidenkin uusien jäsenmaiden julkisten budjettien osuuksien suhteet BKT:stä ovat jopa 

kolminkertaiset. Julkisen talouden rooli onkin noussut keskeiseksi puheenaiheeksi unionissa 

2000-luvulla. Taustalla on voimakas tahto tehostaa julkisen sektorin toimintaa haasteina väestön 
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ikääntymisestä johtuva julkisten palveluiden kysynnän nousu ja toisaalta taas hallitsemattoman 

verokilpailun aiheuttama julkisen talouden rahoitusongelma. (Antola 2004, s. 25)  

 

Taulukko 14. Yritysverotus joissakin EU-maissa (Kulawczuk et al. 2005, s. 5) 

 

Taulukosta 14 näemme, että verokilpailu on ollut raivokasta varsinkin Keski-Euroopan uusien 

jäsenmaiden Puolan, Unkarin, Tšekin ja Slovakian taistellessa ulkomaisista sijoituksista. 

Verokilpailun kiristyessä myös vanhat EU-maat ovat joutuneet laskemaan yritysveroaan, 

esimerkiksi alun perin korkean verotuksen maat Saksa ja Italia ovat laskeneet yritysverotustaan 

vuosien 1997 - 2004 välillä lähes 20 prosenttiyksikköä. Sen sijaan alun alkaenkin 

vaatimattomamman yritysveron maissa, kuten Ruotsissa ja Suomessa verotus on vastaavana 

aikana pysynyt likimain samoilla lukemilla ja jopa hieman noussut. (Kulawczuk et al. 2005, s. 5 

 

Verokilpailusta ja yritysten siirtymisestä puhuttaessa on kuitenkin pidettävä mielessä, että verotus 

on vain yksi yritysten sijoittumista määräävä tekijä muun muassa infrastruktuurin, työvoiman, 

yhteiskunnallisen ja julkisen vakauden ja alihankkijoiden saatavuuden ohella. Kulawczuk et al. 

(2005, s. 25) tulivat myös siihen tulokseen, että oikeastaan vain investoinnin kohdemaan 

verotuksella on merkitystä tuotannon sijoittumisessa, eikä niinkään lähdemaan.  Lisäksi 

liittyminen unioniin lisää väistämättä uusien tulokkaiden julkista budjettia, koska osittain EU:n 

tukemiin infrastruktuurihankkeisiin, kuluu myös maiden omaa rahaa. Tällaisten projektien 

osuudeksi maiden BKT:stä on joissakin arvioissa laskettu jopa 2 - 3 % eli 10 % kaikista 

investoinneista, joten verokuilut tulevat tulevaisuudessa tasoittumaan EU:n uusien ja vanhojen 

jäsenmaiden välillä. (Kaitila 2005) (Oksanen 2001, s. 24) 

 

                                    Vuosi 

 Valtio  

1997 2000 2004 

Saksa 56.7 51.6 38.3 
Ranska 36.7 36.7 35.4 
Portugali 39.6 35.2 27.5 
Espanja 35 35 35 
Tšekki 39 31 28 
Unkari 19.6 19.6 17.7 
Puola 38 30 19 
Iso-Britannia 31 30 30 
Ruotsi 28 28 28 
Slovakia 40 29 19 
Suomi 28 29 29 
Italia 53.2 41.3 37.3 
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8.3 Työvoiman siirtyminen 
 
2000-luvun itälaajenemisen seurauksena kasvoivat unionin sisäiset tulo- ja elintasoerot 

merkittävästi, sillä kaikki uudet jäsenmaat ovat Sloveniaa lukuun ottamatta elintasoltaan selvästi 

alle EU:n keskitason. Yhtenä itälaajenemisen pelkona vanhoissa jäsenmaissa onkin esitetty 

työvoiman virtaamista uusien maiden alueelta vanhoihin jäsenmaihin pääoman kulkiessa 

vastakkaiseen suuntaan. Tätä pidettiin jopa niin suurena ongelmana, että kaikissa vanhoissa 

jäsenmaissa Ruotsia, Iso-Britanniaa ja Irlantia lukuun ottamatta säädettiin niin sanottuja 

siirtymäaikalakeja, joilla uusista jäsenmaista tulevan työvoiman maahanmuuttoa pyrittiin 

sääntelemään rajaamalla työvoiman vapaata liikkumista näistä maista. (Raunio et al. 2002, s. 187) 

(Sarvimäki 2003, s. 14 - 19) 

 

Uhkaa on kuitenkin liioiteltu, sillä vertailupohjana voidaan pitää esimerkiksi Kreikan, Espanjan ja 

Portugalin liittymistä unioniin 1980-luvulla, jolloin huolimatta elintasoeroista pelättyä 

siirtolaisongelmaa ei koskaan syntynyt (Raunio et al. 2002, s. 187). Maahanmuuttoon 

suhtaudutaan vastaanottajamaissa yleensäkin turhan negatiivisesti, sillä ainakin talousteorioiden 

mukaan siirtolaisuuden vaikutukset ovat itse asiassa pitkällä välillä tarkastellessa positiivisia 

vastaanottavan maan ja negatiivisia luovuttavan maan kannalta. (Sarvimäki 2003, s. 14 - 19)  

 

Ainakin Suomessa siirtymäaikalaki aiheutti enemmän ongelmia kuin ratkaisi, sillä lakia kierrettiin 

vuokratyövoiman käytöllä, mikä taas vaikeutti muun muassa työehtojen valvontaa. Tämän vuoksi 

Suomessa siirtymäaikalain suomaa optiota ei otettu käyttöön, vaan laista luovuttiin keväällä 2006. 

Ulkomaisen työvoiman maahanmuutto on Suomelle muutenkin joka tapauksessa tulevaisuudessa 

välttämätöntä, sillä ikäluokkien supistuessa Suomeen kohdistuvan maahanmuuton KIE-maista on 

korkeimpien ennusteiden mukaan ennustettu olevan vähäisempää kuin vastaavan ajan työvoiman 

supistuminen. (Sarvimäki 2003, s. 69 - 70) (Työministeriö 2007)  

 

8.4 Vaikutukset EU:n budjettiin 
 
Koska uusien EU-maiden liittyminen EU:hun on tapahtunut asteittain, ovat kokonaisvaikutukset 

EU:n budjettiin kasvaneet myös asteittain. Unionin budjetti on parhaillaan hieman alle 1 

prosentin jäsenvaltioiden yhteenlasketusta bruttokansantuotteesta. (Euroopan parlamentti) 

Käsittelemme seuraavaksi meneillä olevan rahoituskauden tapahtumia. 
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EU:n budjetti tehdään kerrallaan seitsemäksi vuodeksi. Meneillään oleva rahoituskausi alkoi 

2007 vuoden alussa ja päättyy vuonna 2013. Tälle rahoituskaudelle on laadittu uusi 

menorakenne, joka vastaa EU:n haasteita ja tavoitteita. Rahoitus on jaettu viiteen eri osaan, jotka 

ovat kestävä kehitys, luonnonvarojen kestävä hallinta ja suojelu, unionin kansalaisuus, vapaus, 

turvallisuus ja oikeus, EU kansainvälisenä toimijana sekä hallinto. Nämä osa-alueet on 

nähtävissä taulukossa 15. (Euroopan parlamentti) 

 

Taulukko 15: EU:n budjetin osa-alueet 7 vuodelle (Euroopan parlamentti) 

Osa-alue Varattu rahamäärä 

budjettikaudelle 2007 - 2013 

Osuus  

budjetista 

Laajenemiseen  

varattu osuus 

Kestävä kasvu 382 miljardia € 44,26 % yli 35 miljardia € 

Luonnonvarojen kestävä 

hallinta ja suojelu 

371 miljardia € 42,98 % - 

Unionin kansalaisuus, 

vapaus, turvallisuus ja 

oikeus 

10,77 miljardia € 1,25 % - 

EU kansainvälisenä 

toimijana 

49,5 miljardia € 5,73 % 1,3 miljardia € 

Hallinto 49,8 miljardia € 5,77 % - 

 

 

”Kestävä kasvu” pitää sisällään 382 miljardia euroa rakennerahastoja, jotka ovat tutkimusta ja 

koulutusta varten.  Tämä on suurin budjetin osa-alue. Toiseksi suurin osa-alue on 

”luonnonvarojen kestävä hallinta ja suojelu”, jonka osuus on 372 miljardia euroa. Rahat 

käytetään sekä yhteiseen maatalouspolitiikkaan sekä ympäristöpolitiikkaan. ”Unionin 

kansalaisuus, vapaus, turvallisuus ja oikeus” -osa-alueeseen on varattu 10,77 miljardia euroa, 

jotka käytetään sekä oikeus- ja sisäasioihin että edistämällä Euroopan kansalaisuutta. Tämän 

saavuttamiseksi käytetään mm. seuraavia tekijöitä: nuorisovaihto, ystävyyskaupunkitoiminta, 

kansalaisyhteiskunnan yhteistyö, media sekä kulttuuri. ”EU kansainvälisenä toimijana” -osa-

alueella on käytettävissä rahaa 49,5 miljardia euroa ja sitä käytetään kehitysyhteistyöhön, 

ihmisoikeuksien edistämiseen, ulko-, turvallisuus- ja naapuruuspolitiikkaan. Hallinto on 

viimeinen ja suurin piirtein samankokoinen osa-alue kuin EU kansainvälisenä toimijana. Hallinto 

sisältää hallintokustannusten lisäksi käännöspalvelut ja siihen on varattu 49, 8 miljardia euroa. 

(Euroopan parlamentti) 
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EU käyttää budjettinsa osasta ”EU kansainvälisenä toimijana” 1,3 miljardia euroa, jotta 

ehdokasmailla, Turkilla, Kroatialla sekä Makedonialla, olisi mahdollisuus lähentyä EU:n tasoa. 

Annetut apurahat käytetään ehdokasmaiden yhteiskunnan rakenteiden kehittämiseen, alueiden ja 

valtioiden väliseen yhteistyöhön sekä paikallisten henkilöresurssien kehittämiseen. (European 

Commission, Financial Programming and Budget) 

 

”Kestävä kasvu” -osasta käytetään yli 35 miljardia euroa alueelliseen lähentymiseen eli annetaan 

lisärahoitusta EU:n köyhimmille maille, joita ovat mm. viimeisimpinä liittyneet Romania ja 

Bulgaria. Näillä varoilla tuetaan infrastruktuurin uudistamista sekä työvoiman ja 

tuotantolaitosten kehittämistä. (European Commission, Financial Programming and Budget) 

 

8.5 Itälaajeneminen ja rahaliitto EMU 
 

Euroopan talous- ja rahaliiton, EMU:n, tarkoituksena on yhdenmukaistaa Euroopan unionin 

maiden talous- ja rahapolitiikkaa. Suurimpana tavoitteena on saada yhteinen raha, euro, käyttöön 

EU-maissa. EMU on kehittynyt seuraavasti 1990-luvulta lähtien:  

 

1) Ensimmäisessä vaiheessa (1.7.1990 - 31.12.1993): otettiin käyttöön pääomien vapaa 

liikkuminen EU-jäsenmaiden välillä, sovitettiin maiden välisiä talouspoliitikoita yhteen 

sekä aloitettiin yhteistyötä keskuspankkien välillä. 

2) Toisessa vaiheessa (1.1.1994 - 31.12.1998) varmistettiin hintatason vakaus sekä hyvä 

julkinen talous sekä perustettiin Euroopan rahapoliittisen instituutti (ERI) ja Euroopan 

keskuspankin (EKP). 

3) Kolmas vaihe alkoi 1.1.1999, tällöin otettiin käyttöön euro sähköisessä maksuliikenteessä 

sekä valuuttamarkkinoilla. Käteismaksussa euron ottivat käyttöön 11 maata 1.1.2002 ja 

Kreikka paria vuotta myöhemmin.  

(Euroopan unionin portaali) 

 

Kolmanteen vaiheeseen on mahdollista siirtyä kunhan Maastrichtin lähestymiskriteerit on 

täytetty. Seuraavassa kyseiset 4 lähestymiskriteeriä: 

1) hintakehitys 

2) julkisen talouden kehitys 
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3) valuuttakurssikehitys 

4) pitkien korkojen kehitys  

Vaikein tavoitettava kriteeri on pitkien korkojen kehitys, mikä heijastaa maiden vakautta sekä 

inflaationäkymistä. (Taro 2002 s. 173) 

 

Jokainen liittynyt uusi EU-maa on asemaltaan poikkeusmaa talous- ja rahaliiton jäsenenä. Tämä 

tarkoittaa käytännössä sitä, että maat noudattavat kaikkia EMU:n säännöksiä, mutta eivät vielä 

siirry EMU:n kolmanteen vaiheeseen, eli yhteisen rahan, euron, käyttöön. Suuri ongelma uusien 

EU-maiden suhteesta EMU:un on se, että niiden taloudet ovat hyvin erilaisia kuin vanhojen EU-

maiden. (Taro 2002 s. 173) Slovenia otti ensimmäisenä uutena EU-maana euron käyttöön vuoden 

2007 alussa ollen täten 13. euroalueen maa. (European Central Bank).  

 

8.6 Vaikutukset pohjoisella ulottuvuudella 
 
Vaikutukset unionin itälaajenemisesta pohjoisen ulottuvuuden vanhoille jäsenmaille Suomelle ja 

Ruotsille liittyvät suuremmilta osin Baltian maiden integroitumiseen EU:hun. Ruotsilla ja 

Suomella on maantieteellisistä syistä jo ennestään kiinteät kauppasuhteet Baltian maihin ja 

esimerkiksi Viroon tehdyistä suorista sijoituksista yli puolet on peräisin Suomesta tai Ruotsista. 

Kauppa pohjoisen ulottuvuuden, uusien ja vanhojen jäsenmaiden, kesken perustuu pääosin 

suhteellisen edun periaatteeseen, ja suuri osa kaupasta on toimialojen sisäistä välituote-

lopputuote–kauppaa. (Widgrén 2001, s. 335 - 337) (Kaitila et al. 1998, s. 22). 

 

8.7 Agglomeritaatiovoimat ja reuna-alueiden autioituminen 
 

Taloudellisen integraation tavoitteena on saavuttaa vapaan kaupan ja tuotannontekijäliikkeiden 

avulla tehokkaampi resurssien allokoituminen. Vaikka kokonaisuudessaan integraation 

vaikutukset ovat positiivisia, on joidenkin alueiden huolena yhdistymisen hyötyjen jakautuminen, 

sillä skaalaetujen hyödyntämisestä saattaa seurata yritysten keskittymistä joillekin alueille. 

Yritysten keskittyminen on itseään kiihdyttävä reaktio myös toisten yritysten hakeutuessa taakse- 

ja eteenpäin olevien kytköstensä johdosto samoille alueille kuin toimittajansa tai asiakkaansa. 

Näiden niin sanottujen agglomeritaatiovoimien seurauksen tuotanto saattaa keskittyä kohti 

kauppa-alueen ydintä ja autioittaa reuna-alueita. (Widgrén 2001, s. 228, 336 - 337). 
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Itälaajenemisen onkin pelätty aiheuttavan sisämarkkinoiden keskittymistä EU:n ytimeen ja reuna-

alueiden eristäytymistä entistä enemmän suurten Keski-Euroopan maiden liittyessä 

unioniin(Leppänen 2001, s.31). Toisaalta tulee kuitenkin ottaa huomioon agglomeritaatiovoimien 

olevan voimakkaimpia kaupanesteiden ollessa kohtalaisen korkeat ja pienimpiä, kun 

kaupankäynnin esteet ovat pieniä tai todella suuria. Tätä mekanismia kutsutaan tuotannon 

sijoittumisen U-käyrävaikutukseksi. (Widgrén 2001, s. 228 - 231, s. 337)  

 

Tuotannon sijoittumiseen Euroopassa on havaittu olevan riippuvainen pääasiassa neljästä 

tekijästä, jotka ovat markkinoiden koko, suhteellinen etu, ulkomaankaupan kustannukset ja 

toimialojen sisäiset välituote-lopputuote-sidokset. Hyväksikäyttämällä suhteellista etua ja 

luomalla tiiviit toimialan sisäiset sidokset voi taloudellisesti pienemmälläkin alueella tapahtua 

merkittävää taloudellisen toiminnan vilkastumista. (Raunio et al. 2002, s. 185). 

 

Itälaajenemisen onkin odotettu lisäävän Itämeren alueen integroitumista ja näin ollen 

vilkastuttavan alueen maiden välistä kauppaa (Raunio et al. 2002, s. 176). Joten kehittämällä 

yhdessä alueen kauppaa ja kilpailuetua, voivat pohjoisen ulottuvuuden maat päinvastoin jopa 

kasvattaa alueen merkitystä itälaajenemisen myötä. 

 

8.8 Venäjä ja pohjoinen ulottuvuus  
 

Pohjoisesta ulottuvuudesta puhuttaessa ei voida ohittaa Venäjää, vaikka se ei kuulu, eikä 

todennäköisesti tule koskaan kuulumaankaan EU:hun. Venäjän kaupan merkitys EU:lle kasvoi 

kuitenkin merkittävästi itälaajenemisen myötä ja toisaalta Baltian maiden liittymisen ansioista 

venäläiset yritykset saivat erinomaisen sillanpääaseman EU:n markkinoille. Historiallisista syistä 

johtuen venäläisillä yrityksillä on merkittävästi toimintaa ja kontakteja Baltian maissa joiden 

kautta ne pystyvät nyt operoimaan entistä vapaammin unionin sisämarkkinoilla. Venäjän 

merkityksen kasvu Euroopan unionille Baltian maiden jäsenyyden myötä vahvistaa toisaalta 

myös pohjoisen ulottuvuuden merkitystä EU:ssa, mikä edelleen hälventää riskiä pohjoisen 

ulottuvuuden kuihtumisesta laajenemisen seurauksena.  (Kaitila et al. 1998, s. 11 - 23) (Raunio et 

al. 2002, s. 176). 
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8.9 Vaikutukset muualla Euroopassa 
 

Keski-Euroopan itälaajenemisen myötä kohtaamat haasteet ovat hyvin samankaltaisia kuin 

yleensäkin Euroopassa, eli pelotteena nähdään tuotannon ja työpaikkojen siirtyminen halvemman 

kustannustason maihin ja siirtolaisvirrat vanhoihin jäsenmaihin. Erityisesti Keski-Euroopan 

vanhoissa on pelätty laajentumisen aiheuttamia siirtolaisvirtoja, sillä suurimman osan 

itälaajenemisen synnyttämistä siirtolaisvirroista oletetaan suuntautuvan juuri Keski-Euroopan 

maihin Saksaan ja Itävaltaan. (Leppänen 2001, s. 24) 

 
Keski-Euroopassa maiden kauppa uusien jäsenmaiden kanssa painottuu luonnollisesti Keski-

Euroopan uusiin jäsenmaihin, Puolaan, Tšekkiin, Slovakiaan ja Sloveniaan. Kiinteimmät 

kauppasuhteet uusien jäsenmaiden kanssa näyttäisi olevan Saksalla, joka käy kauppaa etenkin 

uusista jäsenmaista suurimman, Puolan, kanssa. Toisaalta nimenomaan itävaltalaiset yritykset 

ovat olleet suhteellisesti innokkaimpia sijoittamaan uusiin jäsenmaihin. (Widgrén 2001, s. 328 - 

334) 

 

Etelä-Euroopan maihin itälaajenemisella on ainakin kauppasuhteiden valossa pienimmät 

vaikutukset, sillä sijaintinsa vuoksi Etelä-Euroopan mailla ei ole läheskään niin merkittävästi 

kauppasuhteita uusien itäisten jäsenmaiden kanssa kuin Pohjois- ja Keski-Euroopan mailla. Sen 

sijaan uudet jäsenmaat ovat pikemminkin kilpailijoita Etelä-Euroopan maille, koska näiden 

maiden tuotantopanoksien ja suhteellinen edun välillä on huomattavasti enemmän yhtäläisyyksiä 

verrattuna Pohjois- ja Keski-Euroopan maihin. (Kaitila et al. 1998, s. 18) 
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9 VAIKUTUKSET UUSILLE JÄSENMAILLE 
 

Euroopan unioniin liittyminen lisäsi myös KIE-maiden taloudellista ja poliittista vakautta ja 

ennustettavuutta, minkä on otaksuttu lisäävän myös suoria sijoituksia uusiin jäsenmaihin (Kiander 

et al. 2001, s.10). On itse asiassa arvioitu, että itälaajenemisen suurimmat hyödyt uusille 

jäsenmaille tulevat juuri riskipreemion alenemisesta ja siitä johtuvasta ulkomaisten sijoitusten 

lisääntymisestä. (Widgren 2001, s. 221 - 225, s. 328)  

 

EU:n vaikutukset uusiin EU-maihin ovat melko suuret. Toisaalta uusien maiden tulolla EU:hun ei 

ole kovinkaan suurta merkitystä vanhoille EU-maille. Suurin vaikutus äskettäin liittyneille EU-

maille on kaupan vapautuminen. Muita vaikutuksia ovat maihin suuntautuvien suorien sijoitusten 

kasvu, suuret talous- ja rakennepoliittiset tulonsiirrot uusiin EU-maihin sekä työvoiman 

liikkuminen vanhoihin EU-maihin. EU-jäsenyyden myötä maan poliittiset ja taloudelliset riskit 

pienenevät sekä maa pääsee mukaan EU:n päätöksentekoon. Seuraavassa käsittelemme 

vaikutuksia uusiin EU-maihin. (Kiander et al. 2001, s. 8) 

 

Vuosituhannen alussa mikään Keski- ja Itä-Euroopan maa ei täyttänyt hyvin Kööpenhaminan 

kriteeriä selviytyä kilpailun ja markkinavoimien paineista sisämarkkinoilla. Yhteisiä uusien EU-

maiden ongelmia ovat liika maataloustoiminta sekä kehittymätön palvelusektori. Kuitenkin jo 

pelkkä jäsenyyssopimuksen, ennen liittymistä, aiheuttivat maissa rakennemuutoksia ja siten 

kasvattivat maiden taloudellista arvoa. Toisaalta EU-jäsenyys tuo uusille jäsenille uskottavuutta 

sekä koukuttelevuutta sijoituskohteena. (Kiander et al. 2001, s. 7, 8, 11, 86) 

 

Taulukossa 16 on esitetty uusien EU-maiden väkiluvut sekä tulotasot. Suurin osa uusista EU-

maista on verrattain pieniä maita, lukuun ottamatta jättivaltio Puolaa. Vaikka uusia EU-maita on 

10, on väkiluku lisääntynyt vain 104,7 miljoonalla henkilöllä, mikä on 27,9 % kaikista nykyisistä 

EU-maista. Tulotaso EU:n keskiarvosta on vain liki 40 %. (Kiander et al. 2001, s. 6) 
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Taulukko 16. Uusien EU-maiden väkiluku ja tulotaso (Kiander et al. 2001, s. 6) 

MAA Väliluku (milj.) Tulotaso 

(% EU:n keskiarvosta) 

Slovenia 2,0 70 

Tšekki 10,3 60 

Unkari 10,1 50 

Puola 38,7 40 

Viro 1,4 37 

Latvia 2,4 27 

Liettua 3,7 31 

Slovakia 5,4 46 

 

Romania 22,4 26 

Bulgaria 8,3 23 

 

Uusissa jäsenmaissa työhön liittyvät kysymykset ovat olleet esillä useasti. Jokaisella uudella 

jäsenmaalla on parannettavaa työsuojeluun liittyvissä asioissa. Näissä maissa lähes 40 % 

työntekijöistä on huolissaan työturvallisuudesta ja -terveydestä. Vanhoissa EU-maissa vastaava 

luku on 27 %. Lisäksi uusissa EU-maissa tehdään 5,4 tuntia viikossa enemmän töitä kuin 

vanhoissa EU-maissa. Mutta toisaalta osa-aikatyö on paljon harvinaisempaa kuin vanhoissa 

jäsenmaissa. (Viialainen, s. 86) 

 

EU:lla on suuri vaikutus maiden budjetteihin, koska EU-jäsenyys velvoittaa maita estämään 

liiallisten alijäämien muodostus. Julkisen talouden alijäämä on nykyisin noin 5,7 % uusissa 

jäsenmaissa.  (Euroopan unionin portaali) 

 

Uusien EU-maiden taloudet ovat kasvaneet keskimäärin 3,6 prosenttia vuonna 2003. Kasvua tuki 

myös yksityinen kulutus, jota tapahtui Baltian maissa, Unkarissa sekä Tšekissä.  Seuraavassa 

lyhyesti tekijät jotka ovat vaikuttaneet yksityisen kulutuksen kasvuun: 

1) Käytettävissä olevien reaalitulojen kasvu, joka johtuu melko hitaasti inflaatiosta 

2) Luottojen parantunut saatavuus (joka johtuu pankkijärjestelmän kehityksestä) 

3) Kulutuksen aikaistamisesta (hintojen odotettiin nousevan vuonna 2004 välillisten verojen 

korotuksen takia) (Euroopan unionin portaali) 
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9.1 Uusimmat EU-maat - Bulgaria ja Romania 
 

Bulgaria ja Romania ovat köyhimpiä EU-maita. Näiden maiden on ollut pakko tehdä melko 

suuriakin muutoksia, jotta ne ovat voineet liittyä EU:hun. Maat ovatkin olleet todella halukkaita 

liittymään EU:hun, koska asukkaat uskovat EU:n parantavan elämänlaatua ja maiden taloudellista 

tilannetta. (Eduskunta) Ja suurin hyöty EU:sta onkin näille köyhille maille (Kiander et al. 2001, s. 

8). 

 

EU:n myötä on molemmissa maissa saavutettu sananvapaus ja Bulgariassa on saatu korruptiota 

kuriin. Romaniassa edistystä on tapahtunut oikeusjärjestelmän uudistuksessa, vähemmistöjen 

sopeuttamisessa, lastensuojelussa sekä omaisuuden palauttamisessa. BKT:n kasvu on ollut 

runsasta molemmissa maissa EU:hun liittymisen tienoilla. (Euroopan yhteisöjen komissio 2006, s. 

3, 4) 

 

EU antoi melkoisen määrän taloudellista tukea molemmille maille jäsenyysvalmisteluita varten. 

Romanialle summa oli 155 miljoonaa euroa ja Bulgarialle peräti 545 miljoonaa euroa. (Euroopan 

yhteisöjen komissio 2006, s. 11) 

 

Molemmille maille on annettu siirtymäaikoja mm. valtiontuessa, eläinlääkinnässä ja 

kasvinsuojelussa, maiden sisäisessä liikenteessä ja ympäristönsuojelussa. Tämä kertookin, että 

paljon on vielä tehtävää Bulgariassa ja Romaniassa, vaikka liittyminen EU:hun on jo tapahtunut.  

(Eduskunta) 

 

9.2 Keski-Euroopan uudet jäsenmaat – Unkari, Puola, Tšekki, Slovakia ja Slovenia 
 

Keski-Euroopan uusien jäsenmaiden kaupankäynti on suuntautunut voimakkaasti vanhoihin EU-

maihin jo vuodesta 1997 lähtien, jolloin teollisuustuotteiden tuonti tuli vapaaksi. Erityisesti 

Tšekissä ja Unkarissa maatalouden osuus on suuri, mutta erityisesti Tšekissä maatalous on jo 

kehittynyt suhteellisen toimivaksi markkinataloudeksi. (Kiander et al. 2001, s. 6, 7, 9). 

 

Unkarissa ja Puolassa yksityistäminen on edennyt todella pitkälle ja tämän vuoksi ulkomaiset 

yritykset ovat kiinnostuneet kyseisistä maista. (Kiander et al. 2001, s. 10). 
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9.3 Baltian maat – Viro, Latvia ja Liettua 
 

Vuoden 1999 Venäjän talouskriisi hidasti Baltian maiden kehitystä huomattavasti (Kiander et al., 

s. 6). Vuonna 2006 Viro kuului EU-alueen menestyneimpiin maihin, vaikka inflaation kanssa on 

ollut ongelmia (Compiler). Vuonna 2003 Baltian maissa tapahtui paljon investointeja, joka on 

nopeuttanut uudistusmiesprosessia EU:ta varten. (Euroopan unionin portaali). 

 

Baltian maissa julkinen talous on kasvanut vahvasti viime vuosina. Kuitenkin EU:hun liityttäessä 

rahoitusasema heikkeni jonkin verran liittymisestä aiheutuvien kustannusten takia. Koska 

makrotalous oli suhteellisen vakaa, oli Baltian maissa kasvuvauhti yli 5 % vuosina 2004 – 2005. 

(Euroopan unionin portaali) 
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10 YHTEENVETO 
 

Euroopan unionin 2000-luvun laajentuminen vuoksi unioni on joutunut kohtaamaan uudenlaisia 

ongelmia, sillä 27 valtion liittoon kuuluvat maat tulevat erilaisemmista lähtökohdista kuin 

koskaan aiemmin unionin historiassa. Uudet jäsenmaat ovat selkeästi myös vanhoja jäsenmaita 

köyhempiä, vaikkakin vahvan talouskasvunsa ansiosta ne saavuttavat koko ajan varakkaampia 

naapureitaan. Kasvu on etenkin Suomen lähialueella Baltiassa ollut viime vuosina hurjaa ja 

Baltian maat ovat tällä hetkellä useimmilla mittareilla mitattuna taloudellisessa kehityksessä 

uusien jäsenmaiden kärjessä. 

 

Unionin kohtaamat haasteet liittyvät ennen kaikkea sisämarkkinoiden laajenemisen aiheuttamiin 

rakennemuutoksiin Euroopan tuotantorakenteessa, työvoiman vapaan liikkuvuuden seurauksiin 

sekä vaikutuksista EU:n budjettiin. Laajenemisen taloudelliset vaikutukset ja varsin edut 

koskettavat enemmänkin uusia jäsenmaita, koska EU:n kanssa käyty kauppa on niille 

suhteellisesti huomattavasti merkittävämpää kuin EU:lle itselleen.  

 

Taloudellisen integraation hyödyt johtuvat ennen kaikkea integroituvien maiden tuotannon 

allokoitumisesta sekä kiristyneen kilpailun ja skaalaetujen yhteisvaikutuksesta. Integraation 

hyödyt tosin riippuvat hyvin pitkälti myös maiden luonnollisista kilpailueduista, joka määrää sen 

hyötyykö integraatiosta oman maan kuluttajat vai kauppakumppanin tuottajat. 

 

Merkittävimmät hyödyt uusille jäsenmaille johtuvat kuitenkin taloudellisen ja poliittisen 

vakauden johdosta pienentyneestä riskipreemiosta ja sen ansioista kasvaneista ulkomaisista 

sijoituksista. Suuri osa uusiin jäsenmaihin kohdistuneista sijoituksista, ei ole päinvastoin kuin 

oletettiin, kohdistunut kuitenkaan muuta Eurooppaa palvelevaan tuotantoon, vaan pikemminkin 

kohdemaiden sisäisen kysynnän tyydyttämiseen. Kuitenkin vanhoista jäsenmaista on nähtävästi 

siirtynyt myös tuotantoa halvemmista työvoimakustannuksista johtuen uusien jäsenmaiden 

alueelle, tästä esimerkkinä autoteollisuus. Vanhojen ja uusien jäsenmaiden kauppa perustuu 

pitkälti vertikaaliseen ristikkäiskauppaan, joka johtuu nimenomaan työvaltaisten prosessien 

siirtymisestä Itä-Euroopan maihin. 
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Itälaajenemisella oli myös huomattava vaikutus EU:n budjettiin, sillä koska uudet jäsenmaat 

kuuluvat EU:n köyhimpien maiden joukkoon, tulevat ne olemaan selkeästi nettosaajia EU:n 

budjetista vielä useita vuosia. Vanhojen jäsenmaiden osalla tämä tarkoittaa jäsenmaksujen 

nousua, mutta toisaalta kehitystä kohti yhä yhtenäisempää ja vauraampaa Eurooppaa. 
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LIITE 1 

 

KAUPAN LUOMINEN JA SIIRTYMÄ  

 

Kuvassa P’ t kuvaa kotimaista hintatasoa ennen integraatiota, joka on yhtä suuri kuin 

maailmanmarkkinahinta lisättynä tullilla. Kun maa integroituu toisen maan kanssa, partnerimaan 

tuonnista katoaa tulli, jolloin partnerimaasta tuodun tavaran uusi hinta on PP, joka sama kuin 

kotimaan uusi hintataso, koska se on alhaisempi kuin maailmanmarkkinahinta tullin kanssa. 

Hintojen laskun ansiosta kuluttajien ylijäämän kasvu on A+B+C+D+E, ja koska hintojen lasku 

vähentää kotimaisten tuottajien tuloa, heidän ylijäämän pieneneminen on A+B. Koska 

partnerimaan uusi hinta on pienempi kuin maailmanmarkkinahinta lisättynä tullilla, jolloin ei ole 

enää kannattavaa tuoda maailmanmarkkinoilta, pienenevät maan tullitulot D+F, jolloin 

kokonaishyvinvoinniksi jää C+E-F, eli kaupan luominen vähennyttynä kaupan siirtymällä. 

(Widgrén 2001, s.156) 
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(Widgrén 2001, s.156)
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INTEGRAATION VAIKUTUS MAAN KOKONAISTUOTANTOON  

 
 

 

 

Y= Ω* F(K, H, L ) 

jossa K= kiinteä pääoma, H= henkinen pääoma eli koulutustaso, L= työpanos ja Ω = 

tehokkuus 

 

Oletetaan esimerkin yksinkertaistamiseksi, että maan koulutustaso ja työvoima eivät lisäänny, 

joten 

 

1) Y0= Ω*F( K 0) 

 

Eli kokonaistuotanto riippuu tehokkuudesta ja pääomakannasta. 

Toisaalta investoinnit taas riippuvat kokonaistuotannosta Y ja säästämisasteesta s, jolloin 

sΩ0F(K) 

sΩ1F(K) 
 

Ω0F(K) 
 

Ω1F(K) 
 

pK 

K0 K1 

 

Y0 

 

Y0’  

 

Y1 

 

Balwinin vaikutus 

Emersonin vaikutus 
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I= s* Ω *F(K 0) 

       

Tasapainossa pääomakanta pysyy samana, jolloin investoinnit ovat yhtä suuret kuin pääoman 

kuluminen eli: 

 

I= p* K 0  

 

Maan liittyessä unioniin allokaatiovaikutukset johtavat tuotannon tehokkaampaan järjestymiseen 

suhteellisen edun mukaan, jolloin tehokkuus kasvaa Ω0:sta Ω1:ksi, jolloin myös kokonaistuotanto 

Y0 kasvaa Y0’ :ksi. 

 

2)Y0’= Ω1* F(K 0) 

 

Koska tehokkuus Ω1 ja funktio F ovat eksplisiittisesti annettuja ja säästämisaste s:n odotetaan 

pysyvän samalla vakiona, täytyy pääomakanta K :n kasvaa K’ :ksi, jotta tasapainoehto I= p* K 

säilyy voimassa. Tällöin kokonaistuotanto kasvaa uudestaan baldwinin vaikutuksen johdosta. 

 

3)Y1= Ω’* F(K 1) 

 

(Widgrén 2001, s. 223) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



LIITE 3 

 

EUROOPAN UNIONIN PÄÄTÖSELINTEN ÄÄNIMÄÄRÄT MAITTAIN 

 
NEUVOSTON ÄÄNTENPAINOTUS  EUROOPAN PARLAMENTIN 

PAIKKAJAKO  
Saksa 29 Saksa 99 

Yhdistynyt 
kuningaskunta 

29 Yhdistynyt 
kuningaskunta 

72 

Ranska 29 Ranska 72 
Italia 29 Italia 72 

Espanja 27 Espanja 50 
Puola 27 Puola 50 

Romania 14 Romania 33 
Alankomaat 13 Alankomaat 25 

Kreikka 12 Kreikka 22 
Tšekki 12 Tšekki 20 
Belgia 12 Belgia 22 
Unkari 12 Unkari 20 

Portugali 12 Portugali 22 
Ruotsi 10 Ruotsi 18 

Bulgaria 10 Bulgaria 17 
Itävalta 10 Itävalta 17 
Slovakia 7 Slovakia 13 
Tanska 7 Tanska 13 
Suomi 7 Suomi 13 
Irlanti 7 Irlanti 12 
Liettua 7 Liettua 12 
Latvia 4 Latvia 8 

Slovenia 4 Slovenia 7 
Viro 4 Viro 6 

Kypros 4 Kypros 6 
Luxemburg 4 Luxemburg 6 

Malta 3 Malta 5 
27 valtion EU 

yhteensä 
345 27 valtion EU 

yhteensä 
732 

 
 

(Eurooppa-tiedotus 2002, s.6) 

 

 

 


