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Valtovarainministerien (ECOFIN) epävirallinen videokokous 19.1.2021
Tiivistelmä
Suomea kokouksissa edustaa valtiovarainministeri Matti Vanhanen.
Puheenjohtajan Ecofin-työohjelma
Portugali esittelee puheenjohtajakautensa Ecofin-ohjelman tammi-kesäkuulle 2021. Aiheet jakautuvat
kolmen teeman alle: talouden uudelleen käynnistäminen ja elpymispaketin toimeenpano, EMU:n
vahvistaminen sekä muut tavoitteet, jotka liittyvät muun muassa digitaaliseen ja vihreään siirtymään.
Prioriteettina on kansallisten elpymis- ja palautumissuunnitelmien nopea hyväksyminen.
Lisäksi Portugali aikoo edistää keskusteluja muun muassa pankkiunioniin ja pääomamarkkinaunioniin
liittyvistä aloitteista, eurooppalaisen ohjausjakson ja finanssipoliittisten sääntöjen kehittämisestä,
digitaalisen rahoituksen ja kestävän rahoituksen paketeista, rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen
ehkäisemistä koskevista aloitteista sekä uusista omista varoista. Verotuksen puolella työ jatkuu
digiverotukseen ja veronkierron vastaiseen taisteluun liittyvien haasteiden ratkaisemiseksi. Suomi
ottaa esittelyn tiedoksi.
Elpymis- ja palautumistukivälineen täytäntöönpano
Kokouksessa saadaan tilannekatsaus elpymis- ja palautumistukivälineen täytäntöönpanon tilanteesta.
Coreper hyväksyi joulukuussa trilogeissa saavutetun yhteisymmärryksen elpymis- ja
palautumistukivälineeseen tehtävistä muutoksista. Seuraavaksi Euroopan parlamentin pitäisi hyväksyä
lopullisesti teksti EP:n täysistunnossa helmikuussa, minkä jälkeen se hyväksytään neuvostossa Akohtana.
Suomen elpymis- ja palautumissuunnitelman painopisteet liittyvät koulutukseen ja tutkimus- ja
innovaatiotoimintaan, vihreän siirtymän tukemiseen, kansainväliseen kilpailukykyyn, kestävään
infrastruktuuriin ja digitalisaatioon, työmarkkinoihin sekä sote-palveluihin. Suomi ottaa katsauksen
tiedoksi ja toimittaa lopullisen suunnitelmansa komissiolle huhtikuun loppuun mennessä.
Muut asiat
EU-ohjausjaksoon liittyen käydään näkemystenvaihto vuoden 2021 hälytysmekanismiraportista ja
euroalueen talouspolitiikkaa koskevasta suosituksesta. Lisäksi saadaan esittelyt järjestämättömien
lainojen toimintasuunnitelmasta ja Euroopan investointipankin investointitutkimuksesta.
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Euroryhmä 18.1.
Euroryhmän
asialistalla
on
temaattinen
keskustelu
euroalueen
epätasapainoista
koronaviruspandemiaan liittyen sekä keskustelu elpymis- ja palautumissuunnitelmien prioriteeteista.
Laajennetun euroryhmän asialistalla on tulevaisuuden suhteet Yhdysvaltoihin talous- ja
rahoitussektorilla.
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Asialista:

1. Puheenjohtajan työohjelman esittely
(Julkinen keskustelu)
= Näkemystenvaihto

s. 4

2. Rahoituspalveluita koskevat ajankohtaiset lainsäädäntöehdotukset
(Julkinen keskustelu)
= Puheenjohtaja tiedottaa

3. Järjestämättömiä lainoja koskeva toimintasuunnitelma
= Komissio esittelee
= Politiikkakeskustelu

s. 6

4. Eurooppalainen ohjausjakso 2021
a) Päätelmät vuoden 2021 hälytysmekanismiraportista
b) Suositus euroalueen talouspolitiikasta vuonna 2021
= Puheenjohtaja tiedottaa
= Näkemystenvaihto

s. 12

5. Elpymis- ja palautumistukivälineen täytäntöönpano
= Tilannekatsaus

s. 15

6. Muut asiat
Euroopan investointipankin investointitutkimus – investointivajeet
=Esittely

s. 18

***
Maanantai 18.1.
15:00 Euroryhmä
16:30 Euroryhmä, laajennettu kokoonpano
Tiistai 19.1.
10:00 Valtiovarainministerien videokokous

s. 20
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Valtiovarainministerien (ECOFIN) epävirallinen videokokous 19.1.2021;
1. Puheenjohtajan työohjelman esittely
Kokous

Epävirallinen valtiovarainministerikokous 19.01.2021
U/E/UTP-tunnus

Käsittelyvaihe ja jatkokäsittelyn aikataulu
Portugali esittelee puheenjohtajuuskautensa Ecofin-neuvoston alan ohjelman tammikesäkuulle 2021.
Suomen kanta
Suomi ottaa asian tiedoksi.
Pääasiallinen sisältö
Portugalin
puheenjohtajuuskausi
alkoi
vuoden
2021
alussa.
Portugalin
puheenjohtajuuskaudelle
kohdistuu
odotuksia
Euroopan
elpymisestä
koronaviruspandemian aiheuttamasta kriisistä, ja kriisiin vastaaminen ohjaa
painopisteiden valintaa. Portugalin puheenjohtajakauden tunnuslauseena on: ”Aika
toimia: reilu, vihreä ja digitaalinen elpyminen”. Puheenjohtajuusohjelmassa on viisi
pääteemaa: kestokykyinen Eurooppa, vihreä Eurooppa, digitaalinen Eurooppa,
sosiaalinen Eurooppa ja globaali Eurooppa. Ecofin-aiheet jakautuvat kolmen teeman alle:
talouden uudelleen käynnistäminen ja elpymispaketin toimeenpano, EMU:n
vahvistaminen sekä muut tavoitteet, jotka liittyvät muun muassa digitaaliseen ja vihreään
siirtymään.
Puheenjohtajuuskauden tärkeimpänä prioriteettina on monivuotisen rahoituskehyksen
(MFF) ja elpymisvälineen (Next Generation EU) täytäntöönpano, jotta taloudellinen
elpyminen voisi käynnistyä. Portugalin tavoitteena on kansallisten elpymis- ja
palautumissuunnitelmien mahdollisimman nopea hyväksyminen. Portugali suunnittelee
myös elpymis-teemaista korkean tason konferenssia, joka olisi tarkoitus järjestää
kesäkuussa Lissabonissa. Portugali nostaa elpymiseen liittyen esiin myös eurooppalaisen
ohjausjakson ja finanssipoliittisten sääntöjen kehittämisen, sekä järjestämättömiin
lainoihin liittyvien aloitteiden edistämisen.
EMU:n vahvistamiseen liittyen Portugali haluaa edistää keskusteluja pankkiunioniin
liittyvistä aloitteista, erityisesti yhteisestä eurooppalaisesta talletussuojasta ja
pääomamarkkinaunionista (CMU). Portugali aikoo lisäksi käynnistää keskustelut
rahanpesun
ja
terrorismin
rahoittamisen
ehkäisemistä
koskevista
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lainsäädäntöehdotuksista sekä vakavaraisuus- ja maksuvalmiussääntelyn (CRD/CRR)
uudistamisesta.
Muiden asioiden alla Portugali haluaa muun muassa edistää keskusteluja digitaalisen
rahoituksen ja kestävän rahoituksen paketeista. Digitaalisten rahoituspalvelujen osalta
Portugali pyrkii viemään eteenpäin virtuaalivaroihin (MiCA) ja operatiiviseen resilienssiin (DORA) liittyviä lainsäädäntöhankkeita. Lisäksi aloitetaan keskustelu uusista
omista varoista. Verotuksen puolella työtä jatketaan digiverotukseen liittyvien haasteiden
ratkaisemiseksi. Lisäksi Portugali pyrkii vahvistamaan hallinnollista yhteistyötä ja
veronkierron vastaista taistelua. Portugali aikoo myös seurata tulliunionia koskevan
toimintasuunnitelman täytäntöönpanoa.
EU:n oikeuden mukainen oikeusperusta/päätöksentekomenettely
SEU 16 artiklan 9 kohta
Käsittely Euroopan parlamentissa
Kansallinen valmistelu
EU-ministerivaliokunta, 15.1.2021
Eduskuntakäsittely
Suuri valiokunta, 15.1.2021
Kansallinen lainsäädäntö, ml. Ahvenanmaan asema
Taloudelliset vaikutukset
Muut asian käsittelyyn vaikuttavat tekijät
Asiakirjat
Programme of the Portuguese Presidency of the Council of the EU
https://www.2021portugal.eu/en/programme/programme-for-the-portuguese-presidencyof-the-council-of-the-european-union/
Laatijan ja muiden käsittelijöiden yhteystiedot
VM/EUS, finanssiasiantuntija Hanna Oraheimo, p. 02955 30137
etunimi.sukunimi@vm.fi
EUTORI-tunnus
EU/2020/1066
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Valtiovarainministerien (ECOFIN) epävirallinen kokous 19.1.2021;
3. Järjestämättömiä lainoja koskeva toimintasuunnitelma
Kokous

Epävirallinen valtiovarainministerikokous 19.01.2021
U/E/UTP-tunnus

E 12/2018 vp, EJ 11/2018 vp, EJ 30/2018 vp, EJ 13/2019 vp
Käsittelyvaihe ja jatkokäsittelyn aikataulu
Komissio julkaisi 16.12.2020 tiedonannon (COM(2020) 822 final) toimista, joilla
pyritään hallitsemaan järjestämättömien lainojen kasvua EU-alueen pankeissa
COVID19-pandemian seurauksena ja lähivuosina. Komission tiedonannosta
keskustellaan valtiovarainministereiden epävirallisessa videokokouksessa 19.1.2021.
Komissio tiedonannon pohjana ovat Ecofin-neuvoston heinäkuussa 2017 hyväksymä
toimintaohjelma järjestämättömien lainojen vähentämiseksi EU:ssa ja komission
maaliskuussa 2018 sen täytäntöön panemiseksi julkistama toimenpidekokonaisuus.
Valtiovarainministerit keskustelivat järjestämättömistä lainoista epävirallisessa
videokokouksessaan 4.11.2020. Talous- ja rahoituskomitea käsitteli komission antamaa
tiedonantoa 7.1.2021. Komission tiedonannosta annetaan eduskunnalle erillinen
valtioneuvoston selvitys mahdollisimman pian.
Suomen kanta
Suomen kanta järjestämättömien lainojen vähentämisen toimenpidekokonaisuuteen on
esitetty valtioneuvoston kirjelmissä E 12/2018 vp, EJ 11/2018 vp, EJ 30/2018 vp ja EJ
13/2019 vp.
Suomi katsoo, että pankkien ja kansallisten pankkisektorien rakenteelliset ratkaisut sekä
uudistukset ovat tärkeitä EU:n pankkisektorin tervehdyttämiseksi. Ne eivät kuitenkaan
saa johtaa elinkelvottomien tai maksukyvyttömien pankkien tukemiseen eikä
pankkisääntelyn ja pankkiunionin periaatteiden vastaisiin ratkaisuihin esimerkiksi
kansallisten omaisuudenhoitoyhtiöiden osalta. Kyseisten yhtiöiden osalta Suomi tukee
toimintamalleja, jotka eivät perustu julkisten varojen käyttöön.
Suomi painottaa, että vastuu järjestämättömien luottojen hoitamisesta ja
vakavaraisuusvaatimusten noudattamisesta kuuluu ensisijaisesti asianomaisille
pankeille. Suomi korostaa myös tehokkaan valvonnan roolia pankkien riskienhallinnan
ja ongelmalainoihin tehtävien asianmukaisten luottotappiovarauksien osalta. Suomi
katsoo, että erityisesti järjestämättömien luottojen jälkimarkkinoiden kehittäminen on
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tärkeää ja tukee ylipäätään kaikkia mahdollisimman pitkälti markkinaehtoisuuteen
perustuvia ratkaisumalleja.
Pääasiallinen sisältö
Pankkisektorin tilanne ja näkymät
Eurooppalaisten pankkien järjestämättömät luotot ovat viime vuosina selvästi
vähentyneet sekä euroissa että osuutena kaikista luotoista. Euroopan
pankkiviranomaisen (European Banking Authority, EBA) raportoimien lukujen mukaan
järjestämättömien lainojen osuus oli v. 2014 lopussa 6,5 prosenttia kaikista lainoista.
Vuoden 2020 kesäkuussa suhdeluku oli alle 3 prosenttia. Jäsenvaltioiden välillä on
kuitenkin edelleen merkittäviä eroja ongelmalainojen osuuksissa pankkien
kokonaisluotonannosta. Pandemia todennäköisesti kasvattaa jäsenvaltioiden välisiä
eroja järjestämättömissä lainoissa ja pankkisektorin riskeissä.
Viime keväänä Eurooppaan levinnyt COVID19-pandemia johti EU:n jäsenvaltioissa
eriasteisiin rajoitustoimiin ja taloudellisen aktiviteetin jyrkkään supistumiseen etenkin
vuoden toisella neljänneksellä. Kesällä ja alkusyksyllä tilanne parani, mutta vuoden
loppua kohti alkoi jälleen heiketä. Rokotusten alkamisesta huolimatta talousnäkymä on
koko vuoden 2021 osalta edelleen epävarma. Komission viimeisimpien ennusteiden
mukaan EU:n talous kasvaisi tänä vuonna noin 4 prosenttia viime vuonna tapahtuneen
yli 7 prosentin supistumisen jälkeen. Ennusteisiin liittyy nyt kuitenkin poikkeuksellisen
paljon epävarmuutta. Komission arvion mukaan elpymisen tahti ja voimakkuus tulee
myös vaihtelemaan jäsenvaltioiden välillä.
Kesäkuussa 2020 eurooppalaisten pankkien tilanne oli vielä hyvä: kaikkien pankkien
ydinvakavaraisuussuhde oli keskimäärin 16,4 prosenttia ja järjestämättömien lainojen
osuus kaikista lainoista 2,8 prosenttia. Tyypillisesti lainasalkkujen ongelmat ja pankkien
tulokset kuitenkin seuraavat talouden käänteitä viiveellä. EBA:n arvion mukaan
pankkien taseiden laatu tuleekin selkeästi heikkenemään ja olemaan keskeinen riski
lähitulevaisuudessa.
Pankit ovat pyrkineet hallitsemaan taantuman myötä nopeasti kasvavia luottoriskejä
myöntämällä viime vuoden keväällä yrityksille ja kotitalouksille 6-12 kuukauden
lykkäyksiä lainanhoidossa joko vain pääomalle tai sekä pääomalle että koroille. EBA:n
ohjeistama moratorio oli voimassa syyskuun loppuun. Viime joulukuussa EBA otti
moratorion uudelleen käyttöön pandemiatilanteen ja talouskehityksen heikennyttyä.
Päätöksen mukaan pankit voivat tietyin ehdoin jatkaa maaliskuun 2021 loppuun
aiemmin myöntämiään lykkäyksiä lainanhoitoon. Sen jälkeen ne tulevat vaiheittain
päätökseen eri aikoihin eri jäsenvaltioissa.
Moratorioiden päättyessä tulee paljastumaan pankkien taseiden todellinen tilanne.
Arvioiden mukaan kovin taloudellinen isku pandemiasta on kohdistunut
eurooppalaiseen pieneen ja keskisuureen yritystoimintaan, jonka rahoitus on hyvin
pitkälti pankkirahoitusta. Näin ollen etenkin pankit, jotka toimivat paikallisesti ja ovat
liiketoimintamallissaan keskittyneet pk-sektorin rahoitukseen, tulevat kohtaamaan
suurimpia haasteita lykkäysten päättyessä. Nämä pankit ovat pitkälti kansallisten
pankkivalvojien ja kriisinratkaisuviranomaisten vastuulla.
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Komission tiedonanto
Keskeinen huoli, johon komission tiedonanto pyrkii vastaamaan, on tällä hetkellä, että
pankkien myöntämien lainanhoitojoustojen päättyessä ongelmaluotot lähtevät erittäin
voimakkaaseen kasvuun jäsenvaltioiden pankkien taseissa, mikä johtaisi mahdollisiin
vakausongelmiin rahoitussektorissa ja riskiin talouden elpymisen hyytymisestä.
Komissio valmisteli tiedonantoa järjestämällä pyöreän pöydän keskustelun toimialan ja
muiden sidosryhmien kanssa syyskuussa sekä erikseen vielä jäsenvaltioiden
asiantuntijoiden kanssa lokakuussa. Järjestämättömien luottojen tilanteesta keskusteltiin
ennen tiedonannon julkistamista myös talous- ja rahoituskomiteassa ja
valtiovarainministereiden epävirallisessa kokouksessa marraskuussa.
Komissio esittelee tiedonannossa toimenpiteitä, jotka voidaan tulkita niin, että yhtäältä
pyritään
hallitsemaan
pandemiarajoitusten
talousvaikutuksista
seuraavaa
järjestämättömien lainojen kasvua lyhyellä tähtäimellä ja toisaalta jatkamaan vuoden
2017 neuvoston päätelmien mukaisten rakenteellisten toimien täytäntöönpanoa. EBA:n
ohjeistus moratorion jatkamisesta kolmella kuukaudella ei kuulu tämän tiedonannon
piiriin. Useat toimet ovat toisiaan täydentäviä.
Mahdollisten lyhyen tähtäimen toimenpiteiden tavoitteena on komission mukaan tukea
pankkien luotonantokykyä, jottei talouden elpyminen kaadu rahoituksen puutteeseen.
Huolia on myös rahoitusvakauden säilymisestä.
Komissio korostaa, että markkinaehtoiset ratkaisut, joita tuetaan rakenteellisilla
toimilla, ovat ensisijaisia järjestämättömien lainojen hoidossa. Jos ne kuitenkin
osoittautuvat riittämättömiksi, niin kriisinratkaisu- ja valtiontukisääntely mahdollistaa
ennakollisen julkisen tuen antamisen.
Komissio on keväällä antamassaan tiedonannossa (Temporary framework for State aid
measures to support the economy in the current COVID-19 outbreak, C(2020) 1863
final) todennut sellaisen vakavan häiriötilan (serious disturbance) vallitsevan Euroopan
unionin taloudessa, joka puoltaa vuonna 2013 annetun ns. pankkitiedonannon
(Komission tiedonanto valtiontukisääntöjen soveltamisesta finanssikriisin yhteydessä
pankkien hyväksi toteutettaviin tukitoimenpiteisiin 1 päivästä elokuuta 2013, 2013/C
216/01) mukaisia toimia.
Tähän viitaten komissio esittää, että kriisinratkaisudirektiivissä olevaa poikkeusartiklaa
(BRRD, 32(4)(d)(iii) artikla) voitaisiin soveltaa, mikä mahdollistaisi direktiivin
mukaiset julkiset tukitoimet ongelmissa olevien pankkien omien varojen lisäämiseksi.
Direktiivin mukaan kyseisten toimien on oltava luonteeltaan ennakollisia ja väliaikaisia
sekä oikeasuhteisia vakavan häiriön seurausten korjaamiseksi, eikä niitä saa käyttää
niiden tappioiden kattamiseen, joita laitos on kärsinyt tai todennäköisesti kärsii
lähitulevaisuudessa. Artiklassa on myös kaksi muuta alakohtaa, 32(4)(d)(i) ja
32(4)(d)(ii),
joiden
mukaan
valtio
voisi
antaa
takauksen
pankin
keskuspankkirahoitukselle tai sen liikkeeseen laskemalle velalle, mutta näihin komissio
ei nyt viittaa.
Keskeistä poikkeussäännön soveltamisessa olisi, että vakavaraisuusvaatimukset
täyttävälle pankille annettu pääomatuki ei johtaisi tilanteeseen, jossa kansallinen
kriisinratkaisuviranomainen tai yhteinen kriisinratkaisuneuvosto (Single Resolution
Board, SRB) päättäisi asettaa tukea saaneen pankin joko kriisinratkaisuun tai
selvitystilaan. Toisin sanoen pankin ei tässä poikkeustilanteessa tulkittaisi olevan
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kaatumassa (failing or likely to fail), jos se tarvitsisi ja sille myönnettäisiin julkista
tukea. Lähtökohtaisesti tämä olisi direktiivin mukainen tulkinta. Pääomatuen määrä
määräytyisi stressitestin tai vastaavan tarkastelun perusteella. Komission
kilpailupääosasto viime kädessä hyväksyy annettavan tuen.
Komissio mainitsee myös mahdollisina vaihtoehtoisina keinoina järjestämättömien
lainojen siirron julkisesti rahoitettuun omaisuudenhoitoyhtiöön ja valtion takauksen
pankin tase-erille edellyttäen, että ne täyttävät ehdot, jotka on esitetty komission v. 2009
antamassa tiedonannossa (Komission tiedonanto arvoltaan alentuneiden omaisuuserien
käsittelystä yhteisön pankkisektorilla, 2009/C 72/01). Pandemiaan liittyvää
poikkeusmenettelyä ei näiden osalta esitetä, joskin komissio ilmoittaa tutkivansa,
voidaanko lainojen siirrossa käytettyä arvostusmäärittelyä (REV, real economic value)
yksinkertaistaa. Tiedonannon mukaan järjestämättömän lainan siirtohinta pankista
omaisuudenhoitoyhtiöön voi olla korkeampi kuin markkinahinta, mutta ei saa ylittää
REV:n mukaan määritettyä hintaa. Ylittyminen olisi kiellettyä valtiontukea. Haasteena
on, miten REV määritellään. Lähtökohtaisesti sen tekee ulkopuolinen riippumaton taho.
Rakenteellisten
uudistusten
osalta
komissio
on
hahmotellut
kolme
toimenpidekokonaisuutta:
maksukyvyttömyysja
velkojen
perintäkehikon
uudistaminen, ongelmaluottojen jälkimarkkinoiden kehittäminen sekä kansalliset
omaisuudenhoitoyhtiöt ja niiden vapaaehtoinen verkosto.
Komissio antoi maaliskuussa 2018 edellä mainittuihin kokonaisuuksiin liittyviä
direktiiviehdotuksia ja omaisuudenhoitoyhtiöistä eräänlaisen käsikirjan (Asset
Management Company Blueprint, AMC Blueprint), johon oli koottu yhteen yhtiön
muotoon, perustamiseen ja toimintaan liittyvä relevantti sääntely ja sen lisäksi melko
yksityiskohtaista ohjeistusta mm. yhtiön hallinnon järjestämisestä sekä
valtiontukisääntelyn aiheuttamista rajoitteista.
Hyvin toimivat jälkimarkkinat nähdään tehokkaana keinona vähentää järjestämättömiä
lainoja pankkien taseista. Markkinoille pääsyn tulisi olla kitkatonta etenkin pienemmille
toimijoille lainojen myyjinä ja ostajina. Markkinaosapuolten suuri lukumäärä
varmistaisi myös kilpailullisen hinnanmuodostuksen.
Jälkimarkkinoiden kehittämiseksi komissio antoi luotonhallinnoijia, luotonostajia ja
vakuuksien realisointia koskeva esityksen (COM/2018/0135 final - 2018/063 (COD)).
Jäsenvaltiot ovat päässeet esityksestä neuvottelutulokseen, mutta sen käsittely on
pysähtynyt Euroopan parlamentissa. Jäsenvaltiot ja Euroopan parlamentti hyväksyivät
joulukuussa
komission
esityksen
liittyen
järjestämättömien
lainojen
arvopaperistamiseen.
Osana jälkimarkkinoiden kehittämistä ja kaupankäynnin helpottamiseksi komissio ja
EBA ovat kehittäneet järjestämättömien lainojen tietolomakkeita (template), joiden
avulla sijoittajat saisivat olennaiset tiedot lainoista vertailukelpoisesti ja luotettavasti.
Pankeille lomakkeiden käyttö on ollut vapaaehtoista, mutta tiedonannossa komissio
pohtii, josko uusien järjestämättömien luottojen osalta lomakkeiden käyttö olisi tietyiltä
osin pakollista.
Jälkimarkkinoiden infrastruktuurin kehittämiseksi komissio on hahmotellut
järjestämättömien lainojen keskitettyä tietovarantoa (central data hub), josta lainojen
myyjät, ostajat ja luottojen hallinnoijat saisivat ajantasaista mutta anonymisoitua tietoa
markkinatilanteesta. Tietojen keräämiseen voidaan mahdollisesti käyttää edellä
mainittuja EBA:n tietolomakkeita. Komissio näkee, että tietovaranto voisi lisätä
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markkinaosapuolten käytössä olevaa läpinäkyvää, luotettavaa ja vertailukelpoista
informaatiota markkinatilanteesta ja näin tehostaisi hintamekanismin toimintaa.
Komissiolla on tarkoitus järjestää tietovarannosta julkinen kuuleminen kuluvan vuoden
alkupuoliskon aikana.
Tiedonannossa komissio näkee, että omaisuudenhoitoyhtiöillä voisi olla useita etuja
järjestämättömien lainojen hallinnoinnissa ja niiden kasvun hallinnassa etenkin
liikekiinteistö- ja suurten yritysten luottojen kohdalla. Yhtiön toimintamalli, jota on
kuvattu mm. edellä mainitussa AMC Blueprintissä, on hyvin joustava. Se voi olla täysin
yksityisen sektorin rahoittama ja omistama, jolloin ei synny kysymystä valtiontuesta.
Jos julkisia varoja käytetään, yhtiön tulee toimia EU:n valtiotukisääntelyn asettamien
rajoitteiden mukaan. Yhtiö voi olla kansallisesti keskitetty tai jopa pankkikohtaisesti
hajautettu. EU:n tasolla keskitettyä omaisuudenhoitoyhtiötä komissio ei ehdota.
Jäsenvaltioiden enemmistö torjui tämän vaihtoehdon tiedonannon valmisteluvaiheessa.
Komissio on, sitä vastoin, hahmotellut kansallisten omaisuudenhoitoyhtiöiden
vapaaehtoista verkostoa, jossa yhtiöt voisivat jakaa tietoa ja parhaita käytäntöjään
keskenään. Verkostoon voitaisiin myös kytkeä edellä kuvattu keskitetty tietovaranto
jonkinlaisena koordinaatiopisteenä. Verkoston rakentuminen kattavaksi edellyttäisi, että
osallistuvia kansallisia yhtiöitä olisi riittävästi ja että ne olisivat keskenään
samankaltaisia. Tällä hetkellä vain ehkä puolella tusinalla EU:n jäsenvaltioista on
toimiva omaisuudenhoitoyhtiö tai vastaava järjestely ja ne ovat keskenään varsin
erilaisia. Komissio rohkaiseekin jäsenvaltioita soveltamaan AMC Blueprint – käsikirjaa
yhtiön perustamisessa.
Maksukyvyttömyysmenettelyjen osalta komissio on tehnyt benchmarking-arvioita
jäsenvaltioiden tilanteesta ja myös perintätoimen tehokkuutta on arvioitu vastaavasti.
Molemmissa on havaittu voimakasta vaihtelua jäsenvaltioiden välillä. Tilannearviota ja
mahdollisia
polkuja
eteenpäin
tarkastellaan
lähemmin
komission
pääomamarkkinaunionin toimintasuunnitelmassa (Capital Market Union Action Plan
2020), jota on käsitelty kattavasti valtioneuvoston kirjelmässä eduskunnalle (E141/2020
vp). Kirjelmässä on myös esitetty Suomen kanta komission hahmottelemiin toimiin
maksukyvyttömyysmenettelyjen tehostamiseksi.
Komissio antoi vuonna 2018 direktiiviesityksen vapaaehtoisesta tuomioistuimen
ulkopuolisesta yrityslainojen vakuuksien realisoinnista (COM(2018) 0135 final).
Jäsenvaltiot ovat löytäneet yhteisymmärryksen tekstistä, mutta neuvottelut Euroopan
parlamentin kanssa eivät ole päässeet alkuun. Direktiivillä pyritään nopeuttamaan
keskimäärinkin varsin hitaita realisointiprosesseja.
Tiedonanto koostuu siis elementeistä, joista lyhyen tähtäimen nopeampia toimia olisivat
kriisinratkaisusääntelyn poikkeusartiklan soveltaminen ja järjestämättömien lainojen
siirto omaisuudenhoitoyhtiöön yksinkertaistetulla menettelyllä tai valtion takaukset
pankeille. Hitaammin vaikuttavia rakenteellisia toimia ovat jälkimarkkinoiden
kehittäminen ja maksukyvyttömyys- sekä perintämenettelyjen uudistaminen.
EU:n oikeuden mukainen oikeusperusta/päätöksentekomenettely
Käsittely Euroopan parlamentissa
-
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Kansallinen valmistelu
Valtiovarainministeriö
EU-ministerivaliokunta 15.1.2021
Eduskuntakäsittely
Suuri valiokunta 15.1.2021
Eduskunta on käsitellyt järjestämättömiin luottoihin liittyviä toimia aiemmin
valtioneuvoston selvityksen E 12/2018 vp ja jatkoselvitysten EJ 11/2018 vp, EJ 30/2018
vp ja EJ 13/2019 vp yhteydessä.
Kansallinen lainsäädäntö, ml. Ahvenanmaan asema
Taloudelliset vaikutukset
Komissio esittelee tiedonannossaan toimia, joiden avulla pyritään hallitsemaan
järjestämättömien lainojen kasvua koronapandemian talousvaikutusten seurauksena ja
pidemmällä aikavälillä tukea markkinaehtoisia keinoja vähentää näiden lainojen määriä
pankkien taseissa. Ehdotettujen toimien taloudellisia vaikutuksia arvioidaan tarkemmin
erikseen annettavassa valtioneuvoston selvityksessä.
Muut asian käsittelyyn vaikuttavat tekijät
Asiakirjat
Tackling non-performing loans in the aftermath of the COVID-19 pandemic,
Communication from the Commission to the European Parliament, the Council and the
European Central Bank (COM(2020) 822 final)
Laatijan ja muiden käsittelijöiden yhteystiedot
VM/RMO, Finanssineuvos Markku Puumalainen, 02955 30206
etunimi.sukunimi@vm.fi
EUTORI-tunnus
EU/2020/1787
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Valtiovarainministeriö

PERUSMUISTIO

KO

04.01.2021

Kekäläinen Antti(VM), Vartia
Laura(VM), Pietiläinen Samuli(VM)
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JULKINEN

Asia

Epävirallinen valtiovarainministerikokous 19.1.2021;
4. Eurooppalainen ohjausjakso 2021
a) Päätelmät hälytysmekanismiraportista
b) Suositus euroalueen talouspolitiikasta vuonna 2021
Kokous

Epävirallinen valtiovarainministerikokous 19.01.2021
U/E/UTP-tunnus

Käsittelyvaihe ja jatkokäsittelyn aikataulu
Tarkoituksena on vaihtaa näkemyksiä neuvoston päätelmistä komission vuotuisesta
hälytysmekanismiraportista (Alert Mechanism Report, ARM) ja neuvoston
suosituksesta euroalueen talouspolitiikasta vuodelle 2021.
Vuoden 2021 ohjausjakson käynnisti 17.9.2020 julkaistu vuotuinen kestävän kasvun
strategia. Loput komission syyspaketista, eli hälytysmekanismiraportti ja suositus
euroalueen talouspolitiikkaa koskevaksi suositukseksi sekä ehdotus yhteiseksi
työllisyysraportiksi, julkaistiin 18.11.2020. Komissio esitteli hälytysmekanismiraporttia ja euroalueen suositusta epävirallisessa valtiovarainministerikokouksessa
joulukuussa 2020. Sekä hälytysmekanismiraporttia koskevat päätelmät että euroalueen suositus on hyväksytty komiteatasolla joulu-tammikuussa.
Euroryhmä keskusteli joulukuussa euroalueelle eurooppalaisen ohjausjakson
yhteydessä osoitetusta vuoden 2021 suositusluonnoksesta ja sopi vuoden 2021
politiikan painopisteistä. Neuvosto hyväksyy suosituksen valtiovarainministereiden
epävirallisen videokokouksen jälkeen alkavassa kirjallisessa menettelyssä, ja sen
jälkeen, kun Eurooppa-neuvosto on hyväksynyt suosituksen, neuvosto hyväksyy
suosituksen virallisesti.
Suomen kanta
Suomi voi hyväksyä neuvoston päätelmät
suosituksen euroalueen talouspolitiikasta.

hälytysmekanismiraportista

ja

Pääasiallinen sisältö
Päätelmät hälytysmekanismiraportista
Makrotalouden epätasapainoja koskeva menettely (Macroeconomic Imbalance
Procedure, MIP) on valvonta- ja täytäntöönpanomenettely, jonka tavoitteena on estää ja

13(22)
korjata EU:n makrotalouden epätasapainotiloja. Valvonta on osa talouspolitiikan EUohjausjaksoa.
Komission
vuosittain
julkaisema
hälytysmekanismiraportti
aloittaa
makrotasapainottomuuksien menettelyn (Macroeconomic Imbalance Procedure eli MIP).
Hälytysmekanismiraportissa seurataan keskeisiä makrotalouden vakautta kuvaavia
tunnuslukuja jäsenmaittain. Tärkeimmät tunnusluvut kokoava ns. MIP scoreboard
sisältää 14 ulkoisia ja sisäisiä taloudellisia epätasapainoja kuvaavaa mittaria. Raportin
tunnuslukujen perusteella komissio valitsee maakohtaiseen syväanalyysiin (In-Depth
Review, IDR) ne jäsenmaat, joilla näyttää olevan ongelmia makrovakaudessa. Tämän
vuoden raportissa nimetään 12 jäsenmaata, joista komissio tekee syväanalyysin vuonna
2021. Maakohtaiset syväanalyysit komissio julkaisee keväällä.
Suomen kohdalla komissio näkee jonkin suuruisia haasteita yksityisen velan määrän
suhteen, mutta toteaa tähän liittyvien riskien olevan kuitenkin kooltaan rajallisia.
Raportin mukaan Suomella ei ole merkittäviä ilmenneitä makrovakauteen liittyviä
ongelmia, joten komissio ei näe tarvetta syväanalyysin aloittamiselle.
Neuvoston päätelmissä todetaan, että Covid-19-pandemia on johtanut ennaltaarvaamattomaan ja epäsymmetriseen taloudellisen aktiviteetin putoamiseen. Päätelmissä
pidetään hyvänä, että makrotaloudellisten epätasapainojen menettely jatkuu normaalisti
kriisistä huolimatta. Lisäksi neuvosto on pitkälti samaa mieltä komission raportissa
esittämästä analyysista.
Päätelmissä huomioidaan, että useat epätasapainot ovat vakavampia kriisin seurauksena.
Muun muassa yksityiseen ja julkiseen velkaan liittyvät epätasapainot ovat suurempia.
Päätelmissä pidetään hyvänä, että komissio on vahvistanut eteenpäin katsovaa analyysia
raportissaan. Lisäksi mainitaan, että elpymisvälineellä voi olla epätasapainoihin liittyen
tärkeä rooli rakenteellisten uudistusten mahdollistajana.
Suositus euroalueen talouspolitiikasta vuonna 2021
Tänä vuonna euroalueen talouspolitiikkaa koskevassa suosituksessa annetaan ohjeita
painopisteistä euroalueen maille myös elpymis- ja palautumissuunnitelmien suhteen.
Komissio ehdottaa neuvoston suosituksiksi, että euroalueen jäsenvaltiot yksittäin ja
yhdessä euroryhmän sisällä, ja myös elpymis- ja palautumissuunnitelmien kautta,
vuosina 2021–2022:
1. Varmistavat elpymistä tukevan finanssipolitiikan
2. Edistävät edelleen konvergenssia, resilienssiä sekä kestävää ja osallistavaa kasvua
3. Vahvistavat kansallisia institutionaalisia puitteita
4. Varmistavat makrotaloudellisen vakauden
5. Edistyvät EMU:n loppuunsaattamisessa ja vahvistavat euron kansainvälistä roolia.
EU:n oikeuden mukainen oikeusperusta/päätöksentekomenettely
Hälytysmekanismiraportti: Perussopimuksen 121(6) artikla ja EU:n asetuksen 1176/2011
artiklat 3 ja 4.
Euroalueen suositukset: Perussopimuksen artiklat 136 ja 121(2)
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Käsittely Euroopan parlamentissa
Kansallinen valmistelu
EU-ministerivaliokunta 15.1.2021
Eduskuntakäsittely
Suuri valiokunta 15.1.2021
Kansallinen lainsäädäntö, ml. Ahvenanmaan asema
Taloudelliset vaikutukset
Muut asian käsittelyyn vaikuttavat tekijät
Asiakirjat
ECOFIN Council Conclusions Alert Mechanism Report 2021
(COM(2020) 745 final) Report from the Commission to the European Parliament, the
Council, the European Central Bank and the European Economic and Social Committee
– Alert Mechanism Report 2021 (prepared in accordance with Articles 3 and 4 of
Regulation (EU) No 1176/2011 on the prevention and correction of macroeconomic
imbalances).
(COM(2020) 746 final) Recommendation for a COUNCIL RECOMMENDATION on
the economic policy of the euro area.
Laatijan ja muiden käsittelijöiden yhteystiedot
VM/KO, finanssineuvos Laura Vartia, p. 02955 30228
VM/KO, neuvotteleva virkamies Samuli Pietiläinen, p. 02955 30147
VM/KO, erityisasiantuntija Antti Kekäläinen, p. 02955 30386
etunimi.sukunimi@ vm.fi
EUTORI-tunnus
EU/2020/1655
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Valtiovarainministeriö

PERUSMUISTIO

KO

05.01.2021

Kekäläinen Antti(VM), Vartia
Laura(VM), Henriksson
Marketta(VM)
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Valtiovarainministerien (ECOFIN) epävirallinen videokokous 19.1.2021;
5. Elpymis- ja palautumistukivälineen täytäntöönpano
Kokous

Epävirallinen valtiovarainministerikokous 19.01.2021
U/E/UTP-tunnus

U 30/2020 vp, E 75/2020 vp
Käsittelyvaihe ja jatkokäsittelyn aikataulu
Tarkoitus on saada tilannekatsaus komissiolta ja neuvoston puheenjohtajamaalta
elpymis- ja palautumistukivälineen (RRF) täytäntöönpanon tilasta. Coreper hyväksyi
saavutetun yhteisymmärryksen elpymis- ja palautumistukivälineestä 22.12.2020.
Seuraavaksi Euroopan parlamentin pitäisi hyväksyä lopullisesti teksti EP:n
täysistunnossa. EP:n täysistunnon hyväksymisen jälkeen asetusehdotus hyväksytään vielä
A-kohtana neuvostossa, minkä jälkeen lopullinen asetusteksti julkaistaan.
Suomen kanta
Suomi ottaa asian tiedoksi.
Pääasiallinen sisältö
Elpymis- ja palautumistukivälineen asetusehdotus
Neuvoston,
parlamentin
palautumistukivälineeseen

ja
komission
väliset
trilogit
elpymisja
liittyen
saatiin
päätökseen
ennen
joulua.

Trilogeissa RRF-asetusehdotukseen tuli useita muutoksia. Asetusehdotuksessa välineen
tavoitteita tarkennettiin kuudelle prioriteettialueelle: vihreä siirtymä; digitaalinen muutos;
älykäs, kestävä ja inklusiivinen kasvu; sosiaalinen ja alueellinen koheesio; terveyden
sekä taloudellinen, sosiaalinen ja institutionaalinen kestokyky kriisinsietokyvyn
kasvattajana; politiikka tulevien sukupolvien huomioimiseksi, mukaan lukien koulutus (3
artikla). Lisäksi välineen tavoitteeksi kirjattiin kriisiin varautuminen sekä erityisesti
naisiin kohdistuvien taloudellisten ja sosiaalisten vaikutusten lieventäminen (4 artikla).
Välineen horisontaaleissa periaatteissa korostetaan rahoituksen täydentävää luonnetta
sekä ”do no significant harm” –periaatetta, jota välineestä tuettavien toimien on
kunnioitettava (4a artikla). Lisäksi rahoituksen suorat siirrot RRF-välineestä teknisen
tuen välineen ja InvestEU-ohjelman osalta ovat mahdollisia (6 artikla). Tarkentavia
muutoksia tuli myös liittyen EU:n talouden tehokkaan ohjauksen ja hallinnan sääntöihin,
mukaan lukien Euroopan parlamentin tiedonsaantiin (9 artikla).
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Ennakkomaksatusten osuus nousi kymmenestä prosentista 13 prosenttiin (11a artikla).
Uutena lisäyksenä komission pitää esittää neuvostolle ja Euroopan parlamentille raportti
välineen toimeenpanosta heinäkuun 2022 loppuun mennessä (13a artikla). Elpymis- ja
palautumissuunnitelmissa
esitettyjen
investointikokonaisuuksien
rahoituksen
myöntämisedellytyksiä muutettiin kattamaan myös julkiset ohjelmat, joilla tuetaan
yksityisiä investointeja (14 artikla). Komission elpymis- ja palautumissuunnitelmista
tekemien arvioiden kriteerejä tarkennettiin relevanssin, vaikuttavuuden ja tehokkuuden
arvioinnin osalta; elpymis- ja palautumissuunnitelmia arvioidaan 11 kriteerin mukaan
aiemman kahdeksan kriteerin sijaan (16 artikla).
Asetusehdotukseen tehtiin kirjauksia myös suunnitelmien läpinäkyvyydestä ja Euroopan
parlamentin oikeudesta saada niistä tietoa (20-a artikla). Lisäksi asetusehdotukseen
lisättiin kirjaus erillisestä elpymis- ja palautumisdialogista Euroopan parlamentin kanssa
(20a artikla). Välineen toimeenpanon seurantaan tehtiin tarkennuksia (23 artikla), ja
asetusehdotukseen lisättiin kirjaus erillisestä komission perustamasta elpymis- ja
palautumistukivälineen seurantaan tarkoitetusta työkalusta (23a artikla). Komission
täytäntöönpanoasetuksen käytöstä lisättiin artiklakohta (25a artikla).
Suomen enimmäissaannosta elpymis- ja palautumistukivälineestä on lisäksi päivitettyä
tietoa. Enimmäissaantoon liittyy epävarmuutta, sillä se perustuu osin ennusteeseen.
Enimmäissaanto jakautuu kahteen osaan: vuosien 2021–2022 saannoksi arvioidaan 1,55
mrd. euroa. Jälkimmäisen osuuden suuruus vahvistuu vasta kesällä 2022. Komissio
julkaisi 12.1.2021 uudet arviot jäsenvaltioiden enimmäissaannoista. Suomen
enimmäissaannoksi arvioidaan tällä hetkellä reilu 2 mrd. käyvin hinnoin. Aiemmat
komission arviot perustuivat kesäkuun ennusteeseen ja ilmoitettiin kiintein hinnoin.
Suomen saannoksi arvioitiin tällöin 2,33 mrd.
Elpymis- ja palautumissuunnitelman valmistelu
Noin kolmasosa maista on jättänyt jo alustavan suunnitelman ja lähes kaikki maat ovat
käynnistäneet valmistelut komission kanssa. Virallisesti suunnitelmat voidaan toimittaa
komissiolle vasta asetuksen astuttua voimaan todennäköisesti helmikuun puolivälissä.
Suomen elpymis- ja palautumissuunnitelman painopisteet liittyvät koulutukseen ja
tutkimus- ja innovaatiotoimintaan, vihreän siirtymän tukemiseen, kansainväliseen
kilpailukykyyn, kestävään infrastruktuuriin ja digitalisaatioon, työmarkkinoihin sekä
sote-palveluihin.
Suomi on käynyt keskusteluja komission kanssa suunnitelmasta ja tavoitteena on saada
alustava suunnitelma komissiolle helmikuun alkupuolella. Suomi toimittaa lopullisen
elpymis- ja palautumissuunnitelmansa komissiolle huhtikuun loppuun mennessä.
EU:n oikeuden mukainen oikeusperusta/päätöksentekomenettely
Käsittely Euroopan parlamentissa
Talous- ja budjettivaliokuntien yhteiskokous 11.1.2021
Euroopan parlamentin täysistunto 8.-11.2.2021
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Kansallinen valmistelu
EU-ministerivaliokunta 15.1.2021
Eduskuntakäsittely
Suuri valiokunta 15.1.2021
Kansallinen lainsäädäntö, ml. Ahvenanmaan asema
Taloudelliset vaikutukset
Muut asian käsittelyyn vaikuttavat tekijät
Asiakirjat
Laatijan ja muiden käsittelijöiden yhteystiedot
VM/KO, finanssineuvos Laura Vartia, p. 02955 30228
VM/KO, erityisasiantuntija Antti Kekäläinen, p. 02955 30386
VM/EUS, finanssineuvos Marketta Henriksson, p. 0295 530 441
etunimi.sukunimi@vm.fi
EUTORI-tunnus
EU/2020/0989
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Valtiovarainministeriö

PERUSMUISTIO
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JULKINEN
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6. Muut asiat;
Euroopan investointipankin investointikatsaus - investointivajeet
Kokous

Epävirallinen valtiovarainministerikokous 19.01.2021
U/E/UTP-tunnus

Käsittelyvaihe ja jatkokäsittelyn aikataulu
Euroopan investointipankki (EIP) esittelee investointikatsauksen, jossa pankki on
selvittänyt yritysten taloudellista tilannetta, tehtyjä investointeja, rahoitusta sekä tulevia
investointisuunnitelmia ja yritysten kohtaamia haasteita. Pankin tekemässä vuosittaisessa
katsauksessa on mukana 13 500 yritystä kaikista EU:n jäsenmaista sekä rajallisempi otos
brittiläisiä sekä yhdysvaltalaisia yrityksiä.
Suomen kanta
Suomi ottaa EIP:n katsauksen tiedoksi.
Pääasiallinen sisältö
EIP toteaa katsauksessaan, että koronapandemian johdosta miltei puolet tutkituista
yrityksistä investoi liiketoimintaansa aiemmin suunniteltua vähemmän vuonna 2021.
Kun katsotaan pidemmälle tulevaisuuteen, pandemian johdosta puolet yrityksistä lisää
investointejaan digitaalisiin teknologioihin, vaikutuksen painottuessa erityisesti suuriin
yrityksiin.
Koronapandemian aiheuttama talouskriisi ja kriisin myötä syvenevät julkisen talouden
budjettialijäämät aiheuttavat huomattavan investointivajeen EU-maissa. Katsauksessa
todetaan, että yli puolella tutkituista yrityksistä lähitulevaisuuden investointinäkymät
olivat kääntyneet negatiivisiksi. Tulos johtui vallitsevasta poliittisesta ja sääntelyyn
kohdistuvasta epävarmuuden ilmapiiristä. Epävarmat tulevaisuuden näkymät olivat
havaittavissa jo vuoden 2018 katsauksessa ja yritysten näkökulmasta tilanne on jatkuvasti
heikentynyt. Nyt 81 prosenttia yrityksistä EU:ssa näkee lisääntyneen epävarmuuden
olevan merkittävä este investoinneille.
Koronapandemia on kurittanut yrityksiä eri tavoin ja se näkyy selvästi katsauksen
tuloksissa. Yrityksissä, joiden liiketoiminta on kärsinyt kriisissä pahiten, panostetaan
todennäköisesti tulevaisuudessa enemmän uusiin tuotteisiin ja palveluihin. Toisaalta,
pandemiasta eniten kärsineet yritykset ovat aiempaa suuremmalla todennäköisyydellä
myös yrityksiä, joilla ei ole uusia investointisuunnitelmia lainkaan.
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Digitalisaation osalta katsaus toteaa, että ero EU:n ja USA:n yritysten välillä on
huomattava. Erityisen merkittävä etumatka USA:n yrityksillä on pilvipalveluissa sekä
drooni-sovelluksissa.
EU:n yritysten investoinnit energiatehokkuuteen sekä ilmastorahoitus ovat katsauksessa
keskeisiä osa-alueita. Miltei puolet EU:n yrityksistä teki investointeja
energiatehokkuuteen ja näiden investointien osuus kokonaisinvestoinneista (12%) oli
korkeampi kuin vastaavat investoinnit energiatehokkuuteen yrityksissä USA:ssa. EU:ssa
yrityksillä on usein myös pidemmälle kehittyneet suunnitelmat ja keinot yritysten
energiatehokkuuden lisäämiseksi.
Kahdella kolmesta yrityksestä EU:ssa on investointeja tai investointisuunnitelmia
päästövähennyksiin tai muihin ilmastonmuutokseen sopeutustoimiin liittyen, kun
USA:ssa tämä osuus on alle puolet kaikista yrityksistä. EU:n sisällä ero on merkittävä:
esimerkiksi Suomessa 77 prosenttia yrityksistä panostaa ilmastotoimiin, kun vastaava
luku Slovakiassa on 39 prosenttia ja Kreikassa 33 prosenttia. Yleisesti yritykset EU:ssa
suhtautuvat myös myönteisemmin ilmastonmuutoksen tuomiin muutoksiin yritysten
liiketoimintamahdollisuuksiin, kuin yritykset USA:ssa.
EU:n oikeuden mukainen oikeusperusta/päätöksentekomenettely
Käsittely Euroopan parlamentissa
Kansallinen valmistelu
EU-ministerivaliokunta 15.1.2021
Eduskuntakäsittely
Suuri valiokunta 15.1.2021
Kansallinen lainsäädäntö, ml. Ahvenanmaan asema
Taloudelliset vaikutukset
Muut asian käsittelyyn vaikuttavat tekijät
Asiakirjat
EIB Group survey on investment and investment finance 2020, 1.12.2020.
Laatijan ja muiden käsittelijöiden yhteystiedot
VM/KVR, finanssineuvos Anne af Ursin, puh. 0295530058, anne.af.ursin@vm.fi
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VALTIOVARAINMINISTERIÖ
EUS, KO, KVR
13.1.2021

Euroryhmän ja laajennetun euroryhmän videokokoukset 18.1.2021
Euroryhmän videokokouksessa 18.1.2021 käsitellään alustavan asialistan mukaan seuraavia asioita:
•

Temaattinen keskustelu – Epätasapainot euroalueella koronaviruspandemian jälkeen

Tarkoitus on keskustella komission taustoitukseen pohjautuen euroalueen makrotaloudellisista
epätasapainoista ja niihin liittyvistä haasteista ja ongelmista covid-19-tilanteen seurauksena.
Komission tausta-asiakirjan mukaan covid-19-kriisi pahentaa useita nykyisiä makrotalouden
epätasapainoja, ja uusia riskejä voi nousta esiin. Erityisesti yksityinen ja julkinen velka suhteessa
BKT:hen ovat kasvu-uralla ja kriisi saattaa asettaa pankkisektorin resilienssin koetukselle.
Tausta-asiakirjassa esitetään kaksi kysymystä ohjaamaan ministerien euroryhmäkeskustelua: 1) ovatko
ministerit samaa mieltä siitä, että covid-19-kriisi pahentaa makrotalouden epätasapainoja euroalueen
tasolla ja 2) mitä mieltä ministerit ovat poliittisista strategioista, joita tarvitaan makrotalouden
epätasapainojen korjaamiseksi euroalueen näkökulmasta. Komission tausta-asiakirjassa todetaan, että
euroryhmässä käytävä keskustelu voi auttaa määrittämään strategioita epätasapainojen torjumiseksi.
Huomiota tulisi kiinnittää erityisesti kasvuun ja resilienssiin sekä uraan kohti kestävää velkatasoa.
•

Näkemysten vaihto tulevien elpymis- ja palautumissuunnitelmien prioriteeteista

Euroryhmän sihteeristön laatimaan taustaan perustuen on tarkoitus keskustella yhtäältä euroalueen
talouspolitiikkaa koskevissa suosituksissa esitettyjen uudistushaasteiden huomioimisesta euromaiden
elpymis- ja palautumissuunnitelmissa ja toisaalta julkisten investointien painopisteistä elpymisen ja
resilienssin
kannalta
euroalueella
tällä
hetkellä.
Lisäksi
keskusteluaiheena
ovat
makrovakauskysymykset elpymis- ja palautumis-suunnitelmissa euroryhmän 30.11.2020 julkilausuma
huomioiden sekä kansallisten prosessien parhaat käytänteet, joilla voidaan varmistaa euroalueen
politiikan painopisteitä tukevan laadukkaan suunnitelman valmistelu.

Euroryhmän videokokous laajennetussa kokoonpanossa:
•

Näkymät tulevaisuuden suhteista Yhdysvaltoihin talous- ja rahoitussektorilla

Euroryhmän laajennetussa kokoonpanossa ministereiden on tarkoitus keskustella tulevaisuuden
dialogista ja prioriteeteista Yhdysvaltojen uuden hallinnon kanssa. Asiakohdassa professori Larry
Summers alustaa omista näkemyksistään liittyen tulevan presidentti Bidenin hallinnon prioriteetteihin.
Professori Summers on toiminut aikaisemmin valtiovarainministerinä presidentti Clintonin hallinnossa
ja kansallisen talousneuvoston johtajana presidentti Obaman hallinnossa. Asiakohtaan ei ole taustaasiakirjaa, mutta julkisuudessa olleiden tietojen mukaan tulevan Bidenin hallinnon tärkeimpänä
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prioriteettina professori Summers näkee kansainvälisen talousdiplomatian merkityksen palauttamisen
yhdessä muiden suurten maiden kanssa. Terve maailmantalous vaatii kansainvälistä yhteistyötä ja
vallitseva kriisi merkittäviä yhteisiä sitoumuksia. Professori Summers oli 1990-luvun loppupuolella
perustamassa G20-ryhmää, ja hän on tulevan hallinnon prioriteeteistä puhuessaan jälleen painottanut
G20-ryhmän merkitystä.
______________________
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