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MAJANDUS- JA RAHALIIDU AJALUGU

Majandus- ja rahaliit on Euroopa Liidu tiheneva majandusliku integratsiooni tulemus.
See on ELi ühtse turu laiendus, mida iseloomustavad ühised toote-eeskirjad
ning kaupade, kapitali, tööjõu ja teenuste vaba liikumine. Euroalal, mis praegu
koosneb 19 ELi liikmesriigist, on kasutusele võetud ühisraha euro. Kõik ELi
liikmesriigid – välja arvatud Taani – peaksid võtma euro kasutusele, kui nad on
täitnud lähenemiskriteeriumid. Eurosüsteem (kuhu kuuluvad Euroopa Keskpanga
juhatus ja euroala keskpankade presidendid) paneb paika ühtse rahapoliitika ning
seda täiendavad eelarve-eeskirjad ja erineval määral toimuv majanduspoliitika
koordineerimine. Majandus- ja rahaliidus ei ole keskset majandusvalitsust. See
vastutus on jagatud liikmesriikide ja mitme ELi institutsiooni vahel.

ÕIGUSLIK ALUS

— Euroopa Liidu lepingu artikkel 3; Euroopa Liidu toimimise lepingu artiklid 3, 5, 119–
144, 219 ja 282–284;

— aluslepingutele lisatud protokollid: protokoll nr 4 Euroopa Keskpankade
Süsteemi ja Euroopa Keskpanga põhikirja kohta; protokoll nr 12 ülemäärase
eelarvepuudujäägi menetluse kohta; protokoll nr 13 lähenemiskriteeriumide
kohta; protokoll nr 14 eurorühma kohta; protokoll nr 16, mis sisaldab Taani
loobumisklauslit;

— valitsustevahelised lepingud, mis hõlmavad majandus- ja rahaliidu stabiilsuse,
koordineerimise ja juhtimise lepingut, laiendatud euroala pakti ning Euroopa
stabiilsusmehhanismi asutamislepingut.

EESMÄRGID

Majandus- ja rahaliit on järkjärgulise majandusliku integratsiooni tulemus ja
seetõttu ei ole ta eesmärk omaette. Majandus- ja rahaliit on loodud sooviga
edendada kestlikku majanduskasvu ja kõrgetasemelist tööhõivet asjakohase
majandus- ja rahapoliitika abil. See hõlmab kolme peamist valdkonda: i)
eelkõige hinnastabiilsuse poole pürgiva rahapoliitika elluviimine; ii) jätkusuutmatust
riigi rahandusest tuleneva võimaliku negatiivse ülekanduva mõju vältimine,
makromajandusliku tasakaalustamatuse tekkimise ärahoidmine liikmesriikides ning
liikmesriikide majanduspoliitika kooskõlastamine teatavas ulatuses; iii) ühtse turu
tõrgeteta toimimise tagamine.
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SAAVUTUSED

Euro on saanud Euroopa Liidu 19 liikmesriigis igapäevaelu lahutamatuks osaks.
Ka ülejäänud liikmesriigid peaksid selle tulevikus kasutusele võtma. Ühisrahal on
mitmeid eeliseid, nagu finantstehingute kulude vähendamine, reisimise lihtsustamine
ja Euroopa rolli tugevdamine rahvusvahelisel tasandil. See aitab kaasa ühtse turu
väljakujundamisele.

MAJANDUS- JA RAHALIIDU AJALUGU

Pärast 1969. aastal Haagis peetud tippkohtumist määrasid riigipead ja valitsusjuhid
kindlaks Euroopa integratsiooni uue eesmärgi, milleks oli majandus- ja rahaliidu
loomine. Luksemburgi tollase peaministri Pierre Werneri juhitud töörühm koostas
aruande, milles kavandati täieliku majandus- ja rahaliiduni jõudmine kümne
aasta jooksul vastavalt mitmes etapis elluviidavale plaanile. Lõppeesmärk oli
saavutada kapitali liikumise täielik liberaliseerimine, liikmesriikide vääringute täielik
konverteeritavus ning vahetuskursside lõplik kindlaksmääramine. Bretton Woodsi
süsteemi kokkuvarisemine ning USA valitsuse otsus dollari kurss vabaks lasta
põhjustasid 1971. aastal ebastabiilsuse laine valuutaturgudel, mis seadis tõsiselt
kahtluse alla Euroopa vääringute omavahelised pariteedid. Selle tagajärjel seiskus
kohe ka majandus- ja rahaliidu projekt.
EL püüdis anda 1972. aasta Pariisi tippkohtumisel rahaliidule uut hoogu, luues
valuutakoridori ehk nn mao tunnelis: see mehhanism oli mõeldud selleks, et hallata
liikmesriikide vääringute kursside kõikumist (madu) dollari suhtes kindlaksmääratud
kitsastes piirides (tunnel). Naftakriisi, nõrga dollari ja majanduspoliitiliste lahknevuste
tõttu kaotas „madu“ vähem kui kahe aastaga suurema osa oma liikmetest ning kitsenes
lõpuks Saksa marga ümber koondunud alaks, mille moodustasid Saksamaa, Beneluxi
riigid ja Taani.
Jõupingutusi rahandusliku stabiilsuse ala rajamiseks jätkati 1978. aastal, kui
Brüsseli tippkohtumisel loodi Euroopa Rahasüsteem, mis põhines fikseeritud, kuid
korrigeeritavate vahetuskursside põhimõttel. Vahetuskursimehhanismis, mida tähistati
lühendiga ERM I, osalesid kõigi liikmesriikide vääringud peale Ühendkuningriigi
(kes siis veel ELi kuulus) oma. Vahetuskursid põhinesid keskkurssidel Euroopa
arvestusühikuks olnud eküü (Euroopa rahaühik) suhtes, mis kujutas endast kõigi
osalevate valuutade kaalutud keskmist. Eküüdes väljendatud keskkursside põhjal
arvutati välja kahepoolsete vahetuskursside tabel ning edaspidi ei tohtinud valuutade
kursid nende kahepoolsete vahetuskursside suhtes kõikuda rohkem kui 2,25%
kummaski suunas (välja arvatud Itaalia liir, millele lubati kõikumist kuni 6% ulatuses).
Kümne aasta jooksul saavutas Euroopa Rahasüsteem valuutakursside kõikuvuse
vähendamisel häid tulemusi: süsteemi paindlikkus koos poliitilise otsusekindlusega
saavutada majanduslik lähenemine tõi kaasa valuutastabiilsuse. 1993. aastal
mitme vääringu vastu suunatud spekulatiivsete rünnakute tulemusel suurenesid
kõikumispiirid aga 15%-ni.
Koos ühtse turu programmi vastuvõtmisega 1985. aastal sai üha selgemaks, et siseturu
kogu potentsiaali ei ole võimalik täielikult saavutada, kuni säilivad suhteliselt kõrged
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valuuta konverteerimisega seotud tehingukulud ja kuitahes väike valuutakursside
kõikumisega seotud ebakindlus. Lisaks taunisid mitmed majandusteadlased nn
„võimatut kolmnurka“, olles seisukohal, et pikemas perspektiivis on võimatu ühitada
kapitali vaba liikumist, vahetuskursi stabiilsust ja eri riikide iseseisvat rahapoliitikat.
Hannoveris 1988. aastal kokku tulnud Euroopa Ülemkogul loodi komitee, et uurida
majandus- ja rahaliitu toonase Euroopa Komisjoni presidendi Jacques Delors'i
juhatusel. Komitee esitas 1989. aastal aruande (Delors'i aruanne), milles pakuti välja
konkreetsed meetmed majandus- ja rahaliidu loomiseks kolmes etapis. Eelkõige
rõhutati aruandes, et riikide majanduspoliitikat on vaja paremini kooskõlastada, tuleb
kehtestada riikide eelarvepuudujääkidele piire seadvad eelarve-eeskirjad ning luua
liidu rahapoliitika eest vastutav sõltumatu institutsioon – Euroopa Keskpank (EKP).
Delors'i aruande põhjal otsustas Madridi Euroopa Ülemkogu alustada 1989. aastal
majandus- ja rahaliidu esimest etappi: kapitali liikumise täielikku liberaliseerimist
1. juuliks 1990.
Strasbourgis 1989. aasta detsembris kokku tulnud Euroopa Ülemkogu nõudis
valitsustevahelise konverentsi kokkukutsumist, et selgitada välja, kuidas tuleks
majandus- ja rahaliidu saavutamiseks aluslepingut muuta. Valitsustevahelise
konverentsi töö tulemusel valmis Euroopa Liidu leping, mis võeti liikmesriikide
riigipeade ja valitsusjuhtide poolt ametlikult vastu 1991. aasta detsembris Maastrichtis
toimunud Euroopa Ülemkogul ning jõustus 1. novembril 1993.
Euroopa Liidu lepinguga nähti ette majandus- ja rahaliidu loomine kolmes etapis
(mõned olulised kuupäevad jäeti lahtiseks ja määrati sündmuste edenedes kindlaks
hilisematel Euroopa tippkohtumistel).
— Esimene etapp (1. juuli 1990 – 31. detsember 1993): kapitali vaba liikumise

kehtestamine liikmesriikide vahel.

— Teine etapp (1. jaanuar 1994 – 31. detsember 1998): liikmesriikide
majanduspoliitika lähenemine ning koostöö tugevdamine liikmesriikide
keskpankade vahel. Rahapoliitika koordineerimiseks asutati Euroopa
Rahainstituut, kellele tehti ülesandeks tugevdada koostööd liikmesriikide
keskpankade vahel ning teha vajalikke ettevalmistusi ühisraha kasutuselevõtuks.
Riikide keskpangad pidid selle etapi jooksul saavutama iseseisvuse.

— Kolmas etapp (algas 1. jaanuaril 1999): ühise rahapoliitika rakendamine
eurosüsteemi egiidi all alates esimesest päevast ning euro pangatähtede ja
müntide järkjärguline kasutuselevõtt kõigis euroala liikmesriikides. Kolmandasse
etappi ülemineku tingimuseks oli püsiva vastastikuse lähenemise kõrge taseme
saavutamine vastavalt mitmele aluslepingutes sätestatud kriteeriumile. Eelarve-
eeskirjad muutusid kohustuslikuks ning liikmesriikidele, kes neid ei järginud,
võis kehtestada sanktsioone. Euroala rahapoliitika usaldati eurosüsteemile, mille
moodustavad EKP juhatuse kuus liiget ja euroala riikide keskpankade presidendid.

Aluslepingutega liitudes on kõik ELi liikmesriigid põhimõtteliselt kokku leppinud euro
kasutuselevõtus (Euroopa Liidu lepingu artikkel 3 ja Euroopa Liidu toimimise lepingu
artikkel 119). Selleks ei ole aga seatud tähtaega ja mõned liikmesriigid ei ole veel
kõiki lähenemiskriteeriume täitnud. Nende liikmesriikide suhtes kohaldatakse ajutist
erandit. Lisaks teatasid Ühendkuningriik ja Taani oma kavatsusest mitte osaleda
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majandus- ja rahaliidu kolmandas etapis ja seetõttu mitte eurot kasutusele võtta. Alates
2020. aastast, mil Ühendkuningriik EList lahkus, kohaldatakse majandus- ja rahaliidu
kolmandas etapis osalemisega seotud erandit praegu ainult Taani suhtes, kellel on
ka võimalus erand lõpetada. Erandite tegemise korda on üksikasjalikult kirjeldatud
ELi aluslepingutele lisatud protokollis. Käesoleva ülevaate koostamise ajaks on euro
kasutusele võtnud 19 liikmesriiki 27st.
Pärast aastatel 2009–2010 aset leidnud Euroopa riigivõlakriisi lubasid ELi
juhid majandus- ja rahaliitu tugevdada ning parandada selleks muu hulgas ka
selle juhtimisraamistikku. Aluslepingusse tehtud muudatus, mis mõjutas Euroopa
Liidu toimimise lepingu artiklit 136, võimaldas luua hädasolevate liikmesriikide
jaoks alalise toetuse andmise mehhanismi, tingimusel et mehhanism põhineb
valitsustevahelisel lepingul, euroala kui terviku stabiilsus on ohus ja finantsabi
andmine toimub rangetel tingimustel. Selle tulemusena loodi 2012. aasta oktoobris
Euroopa stabiilsusmehhanism (ESM), mis asendas mitmeid ajutisi mehhanisme.
Euroopa Keskpanga president Mario Draghi teatas 2012. aastal, et EKP on
oma volituste piires valmis tegema kõik endast oleneva euro säilitamiseks.
Selleks lõi EKP rahapoliitilised otsetehingud (Outright Monetary Transactions,
OMT). Rahapoliitilised otsetehingud võimaldavad EKP-l osta raskustes oleva
liikmesriigi riigivõlakirju, tingimusel et riik allkirjastab ESMiga vastastikuse mõistmise
memorandumi, seades EKP toetuse saamise sel moel kaudselt sõltuvusse rangetest
tingimustest. Et vältida võlakriisi kordumist, ajakohastati majandus- ja rahaliidu
teiseseid õigusakte. Loodi Euroopa poolaasta, millega tugevdati stabiilsuse ja kasvu
pakti, võeti kasutusele makromajandusliku tasakaalustamatuse menetlus ning püüti
veelgi tugevdada majanduspoliitika koordineerimist. Parandatud majandusjuhtimise
raamistikku täiendati valitsustevaheliste lepingutega, nagu majandus- ja rahaliidu
stabiilsuse, koordineerimise ja juhtimise leping ning laiendatud euroala pakt.
Komisjon kavandas 2012. aastal oma teatises „Tiheda ja toimiva majandus- ja
rahaliidu loomise tegevuskava“ esimese katse majandus- ja rahaliidu edasiseks
tugevdamiseks. Lõppeesmärk oleks olnud poliitilise liidu loomine. Veel üks 2012. aasta
algatus – nelja juhi aruanne – ei olnud nii kaugelepürgiv ega toonud majandus-
ja rahaliidu majandusjuhtimise raamistikku olulisi muudatusi. 2015. aastal avaldasid
Euroopa Komisjoni president, Euroopa Ülemkogu eesistuja, eurorühma esimees, EKP
president ja Euroopa Parlamendi president tegevuskavast eeskuju võttes aruande
„Euroopa majandus- ja rahaliidu loomise lõpuleviimine“ (viie juhi aruanne). Selles
esitati reformikava tõelise majandus-, raha-, fiskaal- ja poliitilise liidu saavutamiseks
kolmes etapis (mis tuleb lõpule viia hiljemalt 2025. aastaks). Komisjoni tegevuskavas
ja viie juhi aruandes tehtud suurte plaanide täielikuks elluviimiseks oleks aga vaja
ELi aluslepinguid oluliselt muuta. Kuna aluslepingutesse ei ole sellest ajast saadik
muudatusi tehtud, ei ole kõige kaugemaleulatuvaid projekte olnud võimalik ellu viia.
COVID-19 põhjustatud majanduskriis avaldab märkimisväärset survet riikide
rahandusele. 2020. aasta märtsis aktiveeris nõukogu stabiilsuse ja kasvu
pakti üldise vabastusklausli, et anda liikmesriikidele piiratud ajavahemik, mille
jooksul nad võivad suurendada valitsemissektori võlga nii, et see ei jää enam
eelarve-eeskirjadega kehtestatud piiridesse. Samal kuul algatas EKP pandeemia
majandusmõjude ohjeldamise erakorralise varaostukava (PEPP), mille raames
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ostetakse järelturgudel suur hulk riikide võlakohustusi. Sellega tagatakse turgudele
likviidsus ja soovitakse vältida suure erinevuse teket Saksamaa riigivõlakirjade ja mitme
suure võlakoormusega ELi liikmesriigi võlakirjade vahel. Selleks ette nähtud summad
on väga suured, kuid programmi kestus on piiratud.
EKP viis 2021. aasta suvel esmakordselt pärast 2003. aastat läbi rahapoliitika
strateegia läbivaatamise, seades eesmärgiks saavutada keskpikas perspektiivis
inflatsioonimääraks 2% ja lubades seda eesmärki ajutiselt ületada ning võtta
eurosüsteemi otsustes arvesse kliimamuutusi.
2022. aastal tõid pandeemiajärgne majandusolukord ja Ukraina sõja tagajärjed, milleks
oli peamiselt energiahindade järsk tõus, kaasa inflatsiooni enneolematu kasvu euroalal.
Eurosüsteem muutis järsult oma rahapoliitika kurssi, vähendades varade ostmist
ja tõstes intressimäärasid. Reageerides kartusele, et suure võlakoormusega riikide
riigivõlakirjade hinnavahed on liiga suured, kuulutas EKP 2022. aasta juulis välja
killustatuse vältimise vahendi – rahapoliitika ülekandemehhanismi kaitse instrumendi.
2022. aasta suvel hoogustus eurosüsteemis ja euroala liikmesriikides arutelu
stabiilsuse ja kasvu pakti võimalike muudatuste üle. Liikmesriikide seisukohad olid aga
niivõrd erinevad, et tekkis kahtlus, kas olulisi muudatusi suudetakse üldse ellu viia.
Siiski jõuti üksmeelele selles, et suure võlakoormusega riikidele antakse rohkem aega
vähendada oma valitsemissektori võla suhet SKPsse.

EUROOPA PARLAMENDI ROLL

Euroopa Parlament on alates Lissaboni lepingu jõustumisest osalenud
kaasseadusandjana enamiku majandusjuhtimise raamistikku kujundavate
üksikasjalike eeskirjade kehtestamisel (tuginedes muu hulgas Euroopa Liidu toimimise
lepingu artiklitele 121, 126 ja 136). Mõnes küsimuses on aluslepingus parlamendile
ette nähtud vaid nõuandev roll, mis hõlmab muu hulgas stabiilsuse ja kasvu pakti
ennetavat osa ning makromajanduslikku järelevalvet. Lisaks peetakse parlamendiga
nõu järgmistes küsimustes:
— euro ja ELi väliste riikide vääringute vahelisi vahetuskursse puudutavad

kokkulepped;

— riigid, kellel on õigus ühisrahaga ühineda;

— presidendi, asepresidendi ja EKP juhatuse ülejäänud nelja liikme ametisse
nimetamine;

— osa õigusaktidest, millega rakendatakse ülemäärase eelarvepuudujäägi
menetlust.

EKP esitab igal aastal oma aastaaruande, mida EKP president seejärel
täiskogu istungil tutvustab. Parlament reageerib raportile tavaliselt algatusraporti
vastuvõtmisega. Parlamendil ei ole Euroopa poolaasta eri etappidel otsustusõigust,
kuid komisjon ja nõukogu, kellel on täidesaatev võim, hoiavad teda olukorraga
korrapäraselt kursis. Euroopa poolaasta tugevdas mõneti parlamendi rolli ELi
majanduse juhtimises, seda eelkõige majandusdialoogi loomise kaudu, kuhu on
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kaasatud parlament, asjaomased nõukogu koosseisud ja komisjon. Parlament võib
poolaasta küsimuses kaasa rääkida algatusraportite vastuvõtmise teel.
Parlament ei ole oma olemuselt ametlikult kaasatud valitsustevaheliste lepingute (nt
majandus- ja rahaliidu stabiilsuse, koordineerimise ja juhtimise leping) koostamisse
ega valitsustevaheliste mehhanismide (nt Euroopa stabiilsusmehhanism) loomisse
ja toimimisse, ehkki ta loob sellegipoolest mitmesuguseid kontakte ja on kaasatud
arvamuste vahetusse.

Christian Scheinert
09/2022
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