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Tiivistelmä
Tässä tiedonannossa esitetään yhteenveto arviosta, jonka komissio on laatinut 18:n euroalueeseen
kuuluvan
jäsenvaltion
(EA-18)
toimittamista
vuotta
2017
koskevista
alustavista
talousarviosuunnitelmista. Kyseisiin maihin ei sovelleta makrotalouden sopeutusohjelmaa.
Suunnitelmiin sisältyvät myös Liettuan ja Espanjan alustavat talousarviosuunnitelmat, joiden mukaan
politiikka pysyy muuttumattomana sen takia, että kummassakin maassa oli suunnitelmien
esittämisajankohtana virkaa tekevä hallitus. Komissio on asetuksen (EU) N:o 473/2013 mukaisesti
arvioinut nämä suunnitelmat sekä euroalueen julkisen talouden kokonaistilanteen ja finanssipolitiikan
kokonaisvirityksen.
Seuraavassa esitetään yhteenveto vuotta 2017 koskevien alustavien talousarviosuunnitelmien ja
euroalueen finanssipolitiikan kokonaisvirityksen arvioinnin tuloksista:
1.

Jäsenvaltioiden esittämien suunnitelmien perusteella euroalueen julkisen talouden
kokonaisalijäämän supistuminen jatkuu tilanteessa, jossa elpyminen on edelleen epävakaata ja
talouteen kohdistuu useita heikkenemisriskejä. Kokonaisalijäämä supistui 2,0 prosentista
suhteessa BKT:hen vuonna 2015 1,8 prosenttiin suhteessa BKT:hen tänä vuonna, ja sen
odotetaan supistuvan vuonna 2017 edelleen 1,5 prosenttiin suhteessa BKT:hen. Euroalueen
kokonaisvelkasuhde oli suurimmillaan vuonna 2014. Alustavien talousarviosuunnitelmien
perusteella se supistuu aavistuksen, eli tälle vuodelle arvioidusta hieman yli 90 prosentista
89 prosenttiin suhteessa BKT:hen vuonna 2017. Näin ollen rakenteellinen rahoitusasema
heikkenee 0,2 prosenttia suhteessa BKT:hen vuonna 2016 ja säilyy lähes ennallaan vuonna 2017.

2.

Euroalueen alijäämän supistumista vuonna 2017 on tarkistettu alaspäin kevään 2016
vakausohjelmiin sisältyneistä keskipitkän aikavälin suunnitelmista. Se on 0,2 prosenttiyksikköä
niissä arvioitua pienempi. Tosin vuoden 2016 alijäämäkin on hieman pienempi kuin keväällä
2016 ennakoitiin.

3.

Komission syksyn 2016 talousennuste vahvistaa pitkälti alustavien talousarviosuunnitelmien
makrotaloudellisesta tilanteesta antaman kuvan. Reaalisen BKT:n kasvun ennustetaan
heikkenevän hieman tämänvuotisesta 1,7 prosentista suhteessa BKT:hen 1,5 prosenttiin vuonna
2017, ja negatiivisen tuotantokuilun odotetaan supistuvan edelleen 0,5 prosenttiin suhteessa
potentiaaliseen BKT:hen. Lisäksi komissio ennakoi alijäämän supistuvan alustavissa
talousarviosuunnitelmissa esitetyllä tavalla vuonna 2017 (0,3 prosenttiyksikköä). Myös
kokonaisrahoitusasemaa koskeva komission ennuste, –1,5 prosenttia suhteessa BKT:hen, vastaa
alustavia talousarviosuunnitelmia. Komission talousennusteen mukaan kokonaisvelkasuhde
pienenee toista vuonna peräkkäin eli 90 prosenttiin vuonna 2016. Sen arvioidaan pienenevän
edelleen 89 prosenttiin vuonna 2017. Tämä vastaa alustavia talousarviosuunnitelmia.

4.

Jäsenvaltioiden julkisen talouden rahoitusasemaa tukee lainakustannusten merkittävä
supistuminen samoin kuin vuonna 2015. Alhaisista korkomaksuista saatavia tilapäisiä säästöjä
voidaan hyödyntää eri tavoin riippuen kunkin jäsenvaltion julkisen talouden rahoitusasemasta:
niiden avulla voidaan supistaa alijäämää maissa, joissa julkisen talouden epätasapaino on suuri,
ja toisaalta lisätä tulevaisuuteen suuntautuneita menoja maissa, joiden julkisessa taloudessa on
liikkumavaraa.

5.

Sekä alustavien talousarviosuunnitelmien että komission ennusteen mukaan euroalueen
finanssipolitiikan kokonaisviritys on laajasti ottaen neutraali vuosina 2014–2017, sillä julkisen
talouden vakauttaminen on ollut lähes keskeytyksissä vuodesta 2013 lähtien. Finanssipolitiikan
viritys oli vuosina 2014–2015 yleisesti ottaen neutraali ja vuonna 2016 jonkin verran elvyttävä
johtuen talouden elpymisestä. Vuoden 2017 osalta sekä alustavissa talousarviosuunnitelmissa
että komission ennusteessa ennakoidaan jälleen laajasti ottaen neutraalia finanssipolitiikan
viritystä. Tätä olisi arvioitava suhteessa kahteen tavoitteeseen: lyhyen aikavälin
makrotaloudelliseen vakauttamiseen ja julkisen talouden pitkän aikavälin kestävyyteen.

6.

Kuten komission tiedonannossa Euroalueelle tavoitteeksi positiivinen finanssipolitiikan viritys
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esitetään, finanssipolitiikan kokonaisvirityksen olisi oltava euroalueella tällä hetkellä suhteellisen
elvyttävää, sillä talous elpyy hitaasti ja makrotaloudelliseen toimintaympäristöön liittyy riskejä.1
Asianmukaisen finanssipolitiikan virityksen luominen euroalueelle on kuitenkin jäsenvaltioiden
vastuulla – jokaisen erikseen sekä yhdessä. Tätä lähestymistapaa esitetään myös ehdotetussa
suosituksessa euroalueen talouspolitiikasta vuosina 2017–20182.
7.

Euroalueen finanssipolitiikan virityksen asianmukaisuutta koskevassa analyysissa ei ole kyse
pelkästään julkisen talouden rahoitusaseman ali- tai ylijäämästä ja sen koosta, vaan ennen
kaikkea taustalla olevan julkisen talouden laadusta ja rakenteesta. Verotulojen rakennetta ei ole
tarkoitus muuttaa merkittävästi, menojen koostumus näyttää kehittyneen kasvua tukevaan
suuntaan vain hyvin vähän, eikä pääomamenojen osuus suhteessa BKT:hen näytä edelleenkään
kasvavan. Parantamalla kansallisia julkisen talouden ohjausjärjestelmiä, esimerkiksi
käynnistämällä tehokas menojen uudelleenarviointi, voitaisiin lisätä julkisten menojen
kasvuystävällisyyttä.

8.

Seuraavassa esitetään yhteenveto yksittäisten jäsenvaltioiden suunnitelmia koskevasta komission
arvioinnista.
Yhdenkään vuotta 2017 koskevan alustavan talousarviosuunnitelman ei todettu osoittavan, että
vakaus- ja kasvusopimuksen vaatimuksia olisi jätetty noudattamatta erityisen vakavalla tavalla.
Komissio katsoo kuitenkin useissa tapauksissa, että suunnitellut julkisen talouden sopeutustoimet
eivät ole vakaus- ja kasvusopimuksen vaatimusten kannalta riittäviä tai että riski tästä on
olemassa.
Seuraavassa on eritelty tilannetta tarkemmin:
Vakaus- ja kasvusopimuksen ennaltaehkäisevän osion piiriin kuuluvat 15 maata:
– viiden maan (Saksa, Viro, Luxemburg, Slovakia ja Alankomaat) alustavien
talousarviosuunnitelmien katsotaan olevan vakaus- ja kasvusopimuksessa vuodeksi 2017
asetettujen vaatimusten mukaisia,
– neljän maan (Irlanti, Latvia, Malta ja Itävalta) alustavien talousarviosuunnitelmien katsotaan
olevan pitkälti vakaus- ja kasvusopimuksessa vuodeksi 2017 asetettujen vaatimusten mukaisia.
Näiden maiden osalta suunnitelmien mukainen kehitys saattaa johtaa jonkinasteiseen
poikkeamiseen sopeutusuralta kohti kunkin maan julkisen talouden keskipitkän aikavälin
tavoitetta,

– kuuden maan (Belgia, Italia, Kypros, Liettua, Slovenia ja Suomi) kohdalla on vaarana,
että niiden alustavat talousarviosuunnitelmat eivät vastaa vakaus- ja kasvusopimuksessa
vuodelle
2017
asetettuja
vaatimuksia.
Näiden
jäsenvaltioiden
alustavat
talousarviosuunnitelmat saattavat johtaa merkittävään poikkeamaan keskipitkän aikavälin
tavoitteeseen tähtäävältä sopeutusuralta. Suomi on pyytänyt rakenneuudistus- ja
investointilausekkeiden soveltamista. Komissio aikoo Suomen pyyntöä arvioidessaan ottaa
huomioon tuotantokuilua koskeviin arvioihin liittyvän epävarmuuden. Tämä voi puolestaan
vaikuttaa
vaatimusten
noudattamisen
arviointiin.
Liettuan
alustavassa
talousarviosuunnitelmassa, jossa todetaan politiikan säilyvän muuttumattomana, esitettiin
rakenneuudistuslausekkeen soveltamista. Suomen ja Liettuan mahdollisuutta joustoon arvioidaan
kattavasti talouspolitiikan eurooppalaisessa ohjausjaksossa vuoden 2017 vakausohjelman
arvioinnin yhteydessä.
Vakaus- ja kasvusopimuksen korjaavan osion piiriin kuuluvat kolme maata (jotka siis
kuuluvat liiallisia alijäämiä koskevan menettelyn piiriin):
1
2

Ks. COM(2016) 727 final, 16.11.2016.
Ks. COM(2016) 726 final, 16.11.2016.

3

– Ranskan alustavan talousarviosuunnitelman katsotaan olevan pitkälti vakaus- ja
kasvusopimuksen nojalla vuodeksi 2017 asetettujen vaatimusten mukainen, sillä komission
syksyn 2016 talousennusteen mukaan alijäämä jää vuonna 2017 hieman alle perussopimuksessa
asetetun viitearvon (3 % suhteessa BKT:hen). Julkisen talouden sopeutustoimet ovat kuitenkin
selkeästi riittämättömät verrattuna suositeltuun tasoon, eikä alijäämän korjaaminen ole kestävällä
tasolla vuonna 2018, ellei politiikkaa muuteta.
– Espanjan alustavan talousarviosuunnitelman osalta todettiin olevan vaarana, ettei vakaus- ja
kasvusopimuksessa vuodeksi 2017 asetettuja vaatimuksia noudateta. Vuotta 2017 koskevan
komission ennusteen mukaan julkisen talouden alijäämää koskeva välitavoite ja suositeltu
julkisen talouden sopeuttaminen jäävät saavuttamatta. Samalla todetaan, että nämä ennusteet on
tehty olettaen, että politiikka pysyy ennallaan.
– Portugalin alustavan talousarviosuunnitelman osalta todetaan olevan vaarana, ettei vakaus- ja
kasvusopimuksessa vuodeksi 2017 asetettuja vaatimuksia noudateta, vaikkakin ennakoitu
poikkeama ylittää merkittävälle poikkeamalle asetetun kynnysarvon vain marginaalisesti. Riskit
näyttävät siis olevan hallinnassa edellyttäen, että tarvittavat julkisen talouden sopeutustoimet
toteutetaan. Portugalin ennakoidaan tänä vuonna noudattavan perussopimuksessa asetettua
viitearvoa (3 % suhteessa BKT:hen) suosituksen mukaisesti. Maahan sovelletaan tällä hetkellä
vakaus- ja kasvusopimuksen korjaavaa osiota. Se saattaa siirtyä ennaltaehkäisevän osion piiriin
vuodesta 2017, jos se korjaa liiallisen alijäämänsä oikea-aikaisesti ja kestävästi.
Portugali
ja
Espanja
toimittivat
lokakuun
puoliväliin
mennessä
alustavat
talousarviosuunnitelmansa samoin kuin selvitykset toteutetuista toimista vastauksena neuvoston
8. elokuuta 2016 SEUT-sopimuksen 126 artiklan 9 kohdan mukaisesti antamiin vaatimuksia
sisältäviin päätöksiin. Komissio on arvioinut nämä asiakirjat ja käynyt rakenteellista
vuoropuhelua Euroopan parlamentin kanssa. Sen päätelmä on, että liiallisen alijäämän menettely
voidaan keskeyttää kummankin jäsenvaltion osalta. Näin ollen ei ole enää edellytyksiä Euroopan
rakenne- ja investointirahastojen maksatusten osittaiseen keskeyttämiseen, eikä komissio aio
tehdä sellaista ehdotusta.
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I. Johdanto
Jotta jäsenvaltioiden talouspolitiikkojen koordinointia talous- ja rahaliitossa voidaan
parantaa, EU:n lainsäädännössä edellytetään, että euroalueen jäsenvaltiot toimittavat
seuraavan vuoden alustavat talousarviosuunnitelmansa komissiolle viimeistään
15. lokakuuta.3
Näissä suunnitelmissa esitetään yhteenveto kansalliselle parlamentille annetusta
talousarvioesityksestä. Komissio antaa kustakin suunnitelmasta lausunnon, jossa se arvioi,
noudattaako suunnitelma vakaus- ja kasvusopimukseen perustuvia jäsenvaltion velvoitteita.
Komission on myös laadittava kokonaisarvio julkisen talouden tilanteesta ja näkymistä koko
euroalueella. Jälkimmäinen arvio esitetään tämän tiedonannon lisäksi komission
tiedonannossa Euroalueelle tavoitteeksi positiivinen finanssipolitiikan viritys4.
Kahdeksaatoista euroalueeseen kuuluvaa jäsenvaltiota kehotettiin toimittamaan vuotta 2017
koskevat alustavat talousarviosuunnitelmansa komissiolle viimeistään 17. lokakuuta
budjettikuripaketin säännösten mukaisesti.5 Koska Kreikka on ainoa makrotalouden
sopeutusohjelman kohteena oleva euroalueen maa, sen ei tarvitse toimittaa erikseen
talousarviosuunnitelmaa, sillä sen finanssipolitiikkaa seurataan jo tiiviisti osana ohjelmaa.
Budjettikurin menettelysääntöjen6 mukaisesti Liettua ja Espanja toimittivat alustavat
talousarviosuunnitelmat, joiden mukaan politiikka pysyy muuttumattomana sen takia, että
kummassakin maassa on virkaa tekevä hallitus. Heti kun uudet hallitukset astuvat virkaan,
niiden odotetaan toimittavan varsinaiset alustavat talousarviosuunnitelmat.
Komission lausunnot tarjoavat objektiivista politiikan ohjausta etenkin kansallisille
hallituksille ja parlamenteille ilman, että jäsenvaltioiden budjettivaltuuksiin puututaan.
Tavoitteena on helpottaa sen arviointia, ovatko talousarvioesitykset EU:n finanssipoliittisten
sääntöjen mukaisia. Budjettikuripaketin ansiosta käytettävissä on nyt kattava välineistö, jonka
avulla talous- ja finanssipolitiikkaa voidaan käsitellä euroalueen yhteistä etua koskevana
kysymyksenä perussopimuksessa tarkoitetulla tavalla.
Lisäksi neuvosto kehotti heinäkuussa 2015 euroryhmää seuraamaan ja koordinoimaan
euroalueeseen kuuluvien jäsenvaltioiden finanssipolitiikkaa ja koko euroalueen
finanssipolitiikan kokonaisviritystä sen varmistamiseksi, että finanssipolitiikka on eriytettyä
ja sillä edistetään kasvua.7 Neuvosto suositteli, että euroalueen jäsenvaltiot ”koordinoivat
julkisen talouden toimia sen varmistamiseksi, että euroalueen finanssipolitiikan
kokonaisviritys vastaa kestävyyteen liittyviä riskejä ja suhdannetilannetta” ilman, että tämä
vaikuttaa vakaus- ja kasvusopimuksen vaatimusten täyttämiseen.
3

4

5
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Kuten alustavien talousarviosuunnitelmien seurantaa ja arviointia sekä euroalueen jäsenvaltioiden liiallisen
alijäämän tilanteen korjaamisen varmistamista koskevista yhteisistä säännöksistä annetussa asetuksessa (EU)
N:o 473/2013 säädetään. Kyseinen asetus on toinen budjettikurin tiukentamista koskevaan, toukokuussa
2013 voimaan tulleeseen lainsäädäntöpakettiin (ns. budjettikuripaketti) kuuluvista kahdesta asetuksesta.
Ks. COM(2016) 727 final, 16.11.2016, sekä
http://ec.europa.eu/economy_finance/economic_governance/sgp/budgetary_plans/index_en.htm
Koska toimittamisen määräaika eli 15. lokakuuta oli vuonna 2016 lauantai, määräaikaa pidennettiin
sovellettavien säännösten mukaisesti maanantaihin 17. lokakuuta.
Budjettikurin menettelysääntöjä on tarkoitus tarkistaa. Nykyiset säännöt ovat saatavilla osoitteessa
http://ec.europa.eu/economy_finance/economic_governance/sgp/pdf/coc/2014-1107_two_pack_coc_amended_en.pdf
Neuvoston suositus, annettu 14 päivänä heinäkuuta 2015, euroa rahayksikkönään käyttävien jäsenvaltioiden
talouspolitiikan laajojen suuntaviivojen täytäntöönpanosta (EUVL C 272, 18.8.2015, s. 100).
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Komissio esitti marraskuussa 2015 ehdotuksen päivitetyksi suositukseksi euroalueen
talouspolitiikasta. Ehdotuksesta keskusteltiin neuvostossa, ja Eurooppa-neuvostossa 18. ja
19. helmikuuta 2016 kokoontuneet EU-johtajat hyväksyivät sen.8
Tämä suositus on lähtökohtana komission arvioinnille. Osana talouspolitiikan vuotuista EUohjausjaksoa komissio esittää tämän paketin lisäksi ehdotuksen uudeksi suositukseksi
euroalueen talouspolitiikasta vuosina 2017–20189.
Tällä tiedonannolla on kaksi tavoitetta. Ensinnäkin se antaa finanssipolitiikasta euroalueen
tasolla kokonaiskuvan, joka perustuu alustavien talousarviosuunnitelmien horisontaaliseen
arviointiin. Arviointi vastaa vakausohjelmista keväällä tehtävää horisontaalista arviointia.
Tässä arvioinnissa kuitenkin keskitytään keskipitkän aikavälin finanssipoliittisten
suunnitelmien sijaan tulevan vuoden suunnitelmiin. Tiedonannon toisena tarkoituksena on
antaa kokonaiskuva maakohtaisista alustavista talousarviosuunnitelmista ja selittää komission
näiden suunnitelmien arvioinnissa noudattamaa lähestymistapaa erityisesti vakaus- ja
kasvusopimuksen vaatimusten noudattamisen suhteen. Arviointi on erilainen sen mukaan,
kuuluuko jäsenvaltio vakaus- ja kasvusopimuksen ennaltaehkäisevän vai korjaavan osion
piiriin. Lisäksi siinä otetaan huomioon valtionvelan määrää ja dynamiikkaa koskevat
vaatimukset.

8

9

Ks. neuvoston suositus euroalueen talouspolitiikasta:
http://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-5540-2016-INIT/fi/pdf
Ks. COM(2016) 726 final, 16.11.2016.
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II. Keskeiset euroaluetta koskevat havainnot
Alustaviin talousarviosuunnitelmiin ja komission syksyn 2016 ennusteeseen sisältyvät
talousnäkymät
Jäsenvaltioiden hallitusten mukaan euroalueen talous toipuu edelleen talous- ja
finanssikriisistä tasaisesti, mutta elpymisvauhti ei ole nopeutunut. Alustavissa
talousarviosuunnitelmissa esitettyjen makrotaloudellisten oletusten perusteella BKT kasvaa
mainittujen 18 jäsenvaltion alueella (EA-18) 1,7 prosenttia vuonna 2016. Tämä on hieman
vähemmän kuin 1,8 prosentin kasvu, jota vakausohjelmien laatimisajankohtana huhtikuussa
2016 odotettiin (taulukko 1). Vuoden 2017 kasvunäkymät ovat samansuuntaiset: BKT:n
ennustetaan kasvavan EA-18:ssa 1,6 prosenttia, kun vakausohjelmien arvio oli 1,7 prosenttia.
Elpymisen odotetaan jatkuvan, vaikkakaan ei vauhdittuvan, joten toteutuneen ja
potentiaalisen tuotannon ero kaventuu edelleen. Suunnitelmien mukaan EA-18:n
tuotantokuilun ennakoidaan olevan –0,8 prosenttia suhteessa potentiaaliseen BKT:hen
vuonna 2016 ja kapenevan –0,5 prosenttiin vuonna 2017. Tuotantokuilu oli enemmän kuin –
2 prosenttia vielä vuonna 2014. Suuntaus on havaittavissa suurimmassa osassa jäsenvaltioita,
vaikka maiden välillä on eroja. Inflaationäkymät jatkuvat heikkoina, ja ennakoitu YKHIinflaatio vuonna 2016 on huomattavasti alhaisempi kuin keväällä toimitetuissa
vakausohjelmissa arvioitiin. Inflaatiovauhti on alustavien talousarviosuunnitelmien mukaan
0,4 prosenttia vuonna 2016 ja kiihtyy 1,2 prosenttiin vuonna 2017 (hieman vähemmän kuin
vakausohjelmissa ennakoitu 1,4 prosenttia vuonna 2017). Seitsemäntoista jäsenvaltiota
noudattaa asetuksen (EU) N:o 473/2013 vaatimusta, jonka mukaan talousarvioesityksen on
perustuttava riippumattomien elinten vahvistamiin tai laatimiin makrotalouden ennusteisiin.10
Komission ennuste vahvistaa pitkälti 18 alustavan talousarviosuunnitelman talouden
tilanteesta antaman kuvan. Lisäksi se osoittaa talouden elpymisen jatkuvan, vaikkakin
vaatimattomana, entistä haastavammissa maailmantalouden olosuhteissa. Komission
ennusteen mukaan reaalisen BKT:n kasvu heikkenee hieman (1,7 prosentista vuonna 2016
1,5 prosenttiin vuonna 2017). Kotimaista kysyntää tukee tällä hetkellä suhdanne, jossa öljyn
hinnat ovat matalalla, edelleen suhteellisen alhaisella euron vaihtokurssilla on
heijastusvaikutuksia, ja rahapolitiikka on elvyttävää. Samaan aikaan kotimaisen kysynnän
taustalla vaikuttava dynamiikka on vaimeaa. Maailmantalouden tilanne muuttuu koko ajan
epävarmemmaksi erityisesti Yhdistyneen kuningaskunnan EU-jäsenyydestä järjestämän
kansanäänestyksen sekä muiden geopoliittisten tapahtumien takia. Maailmankauppa on
hidastunut. Nämä seikat korostavat tarvetta lujittaa kotimaisia kasvun lähteitä. Lisäksi useat
tapahtumat saattavat johtaa komission ennustamaa vähäisempään kasvuun. Tällaisia ovat
esimerkiksi maailmankaupan heikkeneminen entisestään. Heikkona jatkuva elpyminen näkyy
toteutuneen ja potentiaalisen tuotannon välisen eron jatkuvana kaventumisena komission
ennusteessa. Negatiivinen tuotantokuilu oli 2,2 prosenttia suhteessa potentiaaliseen BKT:hen
vuonna 2014, ja sen odotetaan supistuvan 0,8 prosenttiin tänä vuonna ja 0,5 prosenttiin
vuonna 2017. Koska tuotantokuilun mittaamiseen liittyy edelleen epävarmuutta eräissä
jäsenvaltioissa, komissio on tarkastellut keinoja, joilla mittausmenetelmää ja sen soveltamista
voitaisiin parantaa, noudattaen kuitenkin edelleen vakiintuneita periaatteita, joiden mukaisesti
vahvistetaan jäsenvaltioille asetetut finanssipoliittiset vaatimukset (ks. laatikko 1 jäljempänä).

10

Saksassa ei ole riippumatonta elintä, joka laatisi tai vahvistaisi makrotalouden ennusteita.
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Hitaana jatkuva kasvu ei näy hintojen kehityksessä, sillä kokonaisinflaatio on edelleen
alhainen. Komission ennusteen mukaan YKHI-inflaatio on tänä vuonna vain 0,3 prosenttia ja
kasvaa 1,4 prosenttiin vuonna 2017, mikä on osoitus tuotantokuilun kapenemisesta ja erittäin
elvyttävästä rahapolitiikan virityksestä. Vaikka jäsenvaltioiden välillä onkin eroja, korkojen
oletetaan pysyvän historiallisen alhaisina vuonna 2017. Samaan aikaan investointien
kustannuksella tapahtuvan liiallisen säästämisen odotetaan jatkuvan vuonna 2017, ja
euroalueen ulkoisen tasapainon ennustetaan olevan 3,5 prosenttia ylijäämäinen suhteessa
BKT:hen, eli vain hieman vähemmän kuin vuonna 2016 (3,7 % suhteessa BKT:hen).
Alustaviin talousarviosuunnitelmiin ja komission syksyn 2016 ennusteeseen sisältyvät
finanssipoliittiset näkymät
Alustavien talousarviosuunnitelmien mukaan julkisen talouden kokonaisalijäämä
supistuu edelleen tänä ja ensi vuonna. EA-18:n alijäämän ennustetaan olevan 1,8 prosenttia
suhteessa BKT:hen vuonna 2016, eli se on supistunut viime vuoden 2,0 prosentista.11 Vuonna
2017 kokonaisalijäämä supistuu suunnitelmien mukaan 1,5 prosenttiin suhteessa BKT:hen.
Tämä muutos on pienempi kuin vakausohjelmissa vuodeksi 2017 ennakoitu
0,5 prosenttiyksikön supistuminen. Toisaalta myös vuoden 2016 alijäämä on hieman
pienempi kuin keväällä ennakoitiin. Kun otetaan huomioon marginaalisesti heikommat
makrotalouden näkymät, alijäämän pienemmän supistumisen taustalla saattavat olla
vähäisemmät julkisen talouden sopeuttamistoimet (ks. jäljempänä). Pakolaiskriisiin ja
turvallisuutta koskeviin toimiin liittyvien menojen kasvu vaikuttaa edelleen osaltaan
menokehitykseen muutamissa jäsenvaltioissa.
Taulukko 1: Yhteenveto talouden ja julkisen talouden kokonaisluvuista (EA-18, 2016–
2017)
2016

Reaalisen
BKT:n kasvu
(muutos
prosentteina)
YKHI-inflaatio
(muutos
prosentteina)
Alijäämä
(% suhteessa
BKT:hen)
Rakenteellisen
rahoitusaseman muutos
(prosenttiyksikköä
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2017

Vakausohjelmat
2016
(huhtikuu)

Alustavat
talousarviosuunnitelmat
(lokakuu)

Komission
syksyn
2016
ennuste
(marraskuu)

1,8

1,7

1,7

1,7

1,6

1,5

1,2

0,4

0,3

1,4

1,2

1,4

–1,9

–1,8

–1,8

–1,4

–1,5

–1,5

–0,3

–0,2

–0,2

0,2

0,1

0,0

Vakausohjelmat
2016
(huhtikuu)

Alustavat
talousarviosuunnitelmat
(lokakuu)

Komission
syksyn 2016
ennuste
(marraskuu)

Jäsenvaltioiden suunnitelmia käsiteltäessä vuoden 2015 tiedot perustuvat alustaviin talousarviosuunnitelmiin
sisältyviin lukuihin, eikä niissä aina oteta huomioon korjauksia, jotka Eurostat on tehnyt liiallisia alijäämiä
koskevan menettelyn mukaisten syksyn 2016 ilmoitusten yhteydessä.
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suhteessa
BKT:hen)
Velka (%
suhteessa
BKT:hen)
Suhdannekorjattu
menosuhde (%
suhteessa
potentiaaliseen
BKT:hen)
Suhdannekorjattu
tulosuhde
(% suhteessa
potentiaaliseen
BKT:hen)

90,3

90,1

90,1

89,0

89,0

89,1

47,3

47,4

47,5

46,9

47,2

47,3

46,0

46,1

46,2

45,9

46,0

46,1

Alustavien talousarviosuunnitelmien mukaan julkisen talouden rahoitusasema on
rakenteellisen kokonaisrahoitusaseman muutoksella mitattuna edelleen laajasti ottaen
vakaa vuosina 2016–2017. Rakenteellinen rahoitusasema heikkenee suunnitelmien mukaan
hieman vuonna 2016 (0,2 % suhteessa BKT:hen), mutta kohenee ensi vuonna 0,1 prosenttia
suhteessa BKT:hen. Rakenteellisen kokonaisrahoitusaseman muutoksen vahvistaa yleisesti
päätösperäisiä julkisen talouden sopeutustoimia koskeva vaihtoehtoinen mittari, jonka
mukaan alustavat talousarviosuunnitelmat osoittavat 0,4 prosentin negatiivista sopeutusta
suhteessa BKT:hen vuonna 2016 ja 0,2 prosentin negatiivista sopeutusta vuonna 2017
(liitteen 4 kuvio A4.1)12. Koska tuotantokuiluarvioihin liittyy kuitenkin epävarmuutta,
vuoden 2016 kehitystä ei pitäisi yliarvioida. Tämä kehitys vastaa pitkälti vuosia 2016–2017
koskevia ennusteita, jotka sisältyivät kevään vakausohjelmiin. Tauko julkisen talouden
vakauttamisessa johtuu asteittain paranevista, mutta edelleen epävarmoista talouden
näkymistä ja tuotantokuilun kapenemisesta. Lisäksi suunnitelmien mukaan ainoastaan viisi
jäsenvaltiota (joista vain yksi kuuluu suurimpiin talouksiin) on vuoden 2017 lopussa julkisen
talouden keskipitkän aikavälin tavoitteissaan tai on ylittänyt ne13, joten näyttää siltä, että
suunniteltu vähäinen rakenteellinen sopeuttaminen vuonna 2017 jää vakaus- ja
kasvusopimuksen vaatimuksista. Kokonaissopeutusta olisi kuitenkin pidettävä tässä
yhteydessä ainoastaan suuntaa antavana indikaattorina, koska se ei anna tietoa jäsenvaltioiden
välillä olevista merkittävistä eroista, jotka liittyvät vakaus- ja kasvusopimuksen vaatimusten
täyttämiseen. Näiden vaatimusten täyttymistä tarkastellaan komission maakohtaisissa
arvioinneissa.
Komission syksyn 2016 talousennusteen mukaan kokonaisalijäämä supistuu
1,8 prosentista suhteessa BKT:hen vuonna 2016 1,5 prosenttiin suhteessa BKT:hen
vuonna 2017, ja rakenteellinen rahoitusasema säilyy suhteellisen muuttumattomana
12

13

Päätösperäiset finanssipoliittiset toimet ovat julkisen talouden sopeuttamista kuvaava vaihtoehtoinen
indikaattori, joka on kehitetty analyyttisiä tarkoituksia varten. Se on erillinen vakaus- ja kasvusopimuksen
noudattamisen arvioinnissa käytetyistä indikaattoreista. Se koostuu tulopuolella alhaalta ylöspäin
suuntautuvasta lähestymistavasta ja menopuolella pääasiassa ylhäältä alaspäin suuntautuvasta
lähestymistavasta. Lisätietoja, ks. osa III asiakirjassa ”Report on Public Finances in EMU 2013”, European
Economy, 4, 2013.
Saksa, Viro, Liettua, Luxemburg ja Alankomaat. Lisäksi kahden jäsenvaltion (Espanja ja Ranska) odotetaan
olevan edelleen ensi vuonna liiallisia alijäämiä koskevassa menettelyssä.
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kyseisinä kahtena vuonna. Komission ennakoimaan vakaaseen rakenteelliseen
rahoitusasemaan vuosina 2016 ja 2017 sisältyy odotettu korkomenojen väheneminen
0,2 prosentilla suhteessa BKT:hen vuonna 2016 ja 0,1 prosentilla suhteessa BKT:hen vuonna
2017. Rakenteellisen kokonaisperusjäämän odotetaan siis komission ennusteen mukaan
heikkenevän 0,4 prosenttia suhteessa BKT:hen vuonna 2016 ja 0,2 prosenttia suhteessa
BKT:hen vuonna 2017. Tätä arviota tukee päätösperäisiä julkisen talouden toimia koskeva
vaihtoehtoinen mittari, joka osoittaa 0,5 prosentin negatiivista sopeutusta suhteessa BKT:hen
vuonna 2016 ja 0,3 prosentin negatiivista sopeutusta suhteessa BKT:hen vuonna 2017.
Valtionvelan historiallisen alhaisista koroista saatavaa hyötyä ei siis yleisesti ottaen käytetä
alijäämän supistamiseen. Euroryhmä on kehottanut hyödyntämään kyseisiä säästöjä julkisen
talouden vakauttamiseen sekä – kunkin maan tilanteesta riippuen – infrastruktuuriinvestointeihin ja rakenneuudistuksiin.14
Kokonaiskuva euroalueen alijäämätilanteesta on alustavissa talousarviosuunnitelmissa
ja komission ennusteessa pitkälti samanlainen. Erot yksittäisten alustavien
talousarviosuunnitelmien ja komission alijäämäennusteiden välillä voivat kuitenkin olla
melko suuria. Syyt eroihin vaihtelevat maittain. Komissio ennustaa, että valtaosalla
jäsenvaltioista alijäämä on alustavassa talousarviosuunnitelmassa arvioitua suurempi. Suurin
ero on Sloveniaa, Portugalia, Belgiaa ja Liettuaa koskevissa ennusteissa (taulukko A4.1 ja
kuvio A4.4 liitteessä 4). Kaikissa muissa tapauksissa komission ja jäsenvaltioiden
ennusteiden väliset positiiviset erot ovat enintään 0,3 prosenttiyksikköä. Sen sijaan Saksan,
Kyproksen, Viron, Latvian, Alankomaiden ja Suomen osalta komission ennusteessa
ennakoidaan pienempää alijäämää kuin kyseisten jäsenvaltioiden alustavissa
talousarviosuunnitelmissa.
Rakenteellisessa kokonaisrahoitusasemassa tapahtuneen muutoksen jakautuminen
jäsenvaltioiden kesken ei näytä riippuvan siitä, miten jäsenvaltiot ovat noudattaneet
vakaus- ja kasvusopimuksen vaatimuksia ja onko niiden julkisessa taloudessa
liikkumavaraa. Eräiden jäsenvaltioiden, jotka ovat suhteellisen kaukana julkisen talouden
keskipitkän aikavälin tavoitteistaan, odotetaan joko soveltavan elvyttävää politikkaa tai
toteuttavan vain vähän julkisen talouden sopeutustoimia. Tämä koskee Espanjaa, Ranskaa ja
Italiaa. Sen sijaan keskipitkän aikavälin tavoitteensa saavuttaneiden jäsenvaltioiden odotetaan
hyödyntävän julkisen talouden liikkumavaraansa vain vähän. Tämä koskee erityisesti Saksaa.
Kokonaisvelkasuhde oli suurimmillaan 93 prosenttia suhteessa BKT:hen vuonna 2014.
Alustavien talousarviosuunnitelmien mukaan se vähenee edelleen vuosina 2016 ja 2017
vakausohjelmien taustalla olevien ennusteiden mukaisesti. Tämä johtuu perusylijäämistä sekä
suotuisista velkakannan korjauseristä.15 Kokonaisvelkasuhde on suunnitelmien mukaan
89 prosenttia suhteessa BKT:hen vuonna 2017, mutta jäsenvaltiokohtaiset luvut vaihtelevat
suuresti. Esimerkiksi Italian velkasuhde on 133 prosenttia suhteessa BKT:hen, kun taas Viron
velkasuhde on 10 prosenttia suhteessa BKT:hen. Mukana ei ole tietoja Kreikasta, jonka velka
on poikkeuksellisen suuri.
Komission ennusteet vastaavat kokonaisvelkaa koskevia jäsenvaltioiden ennusteita.
Kokonaisvelkasuhde on edelleen hyvin suuri, mutta komissio odottaa sen pienenevän tänä ja
ensi vuonna siten, että vuonna 2017 se on 89,1 prosenttia suhteessa BKT:hen. Tähän
14

15

Euroryhmä vahvisti nämä periaatteet 5. lokakuuta 2015:
http://www.consilium.europa.eu/en/meetings/eurogroup/2015/10/05/.
Jos Saksaa ei oteta huomioon, kokonaisvelkasuhde supistuu paljon vähemmän (1,6 prosenttiyksikköä, kun
Saksa mukaan lukien se supistuu 3,9 prosenttiyksikköä vuosina 2015–2017).
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vaikuttavat samat tekijät kuin hallitusten esittämissä suunnitelmissa (velkojen korkomenojen
supistuminen sekä se, että niin sanottu lumipallovaikutus ei enää kasvata kokonaisvelkaa).
Olisi kuitenkin huomattava, että Saksan osuus euroalueen velan supistumisesta on suuri. Jos
Saksaa ei oteta huomioon, komission ennustama kokonaisvelkasuhde supistuu vain
0,2 prosenttiyksikköä vuosina 2016 ja 2017, kun Saksa mukaan lukien se supistuu
1 prosenttiyksikköä kumpanakin vuonna. Lisäksi velan kokonaismäärä on edelleen
merkittävästi suurempi, 99 prosenttia suhteessa BKT:hen, jos Saksaa ei oteta huomioon.
Myös tässä tapauksessa erot alustavien talousarviosuunnitelmien ja komission ennusteen
välillä voivat olla jäsenvaltiokohtaisesti suurempia maittain vaihtelevista syistä. Komission
velkaennusteet ovat huomattavasti jäsenvaltioiden ennusteita suuremmat Portugalin ja
Ranskan kohdalla, kun taas eräiden maiden kohdalla ne ovat jäsenvaltioiden ennusteita
pienemmät (taulukko A4.3 ja kuvio A4.5 liitteessä 4). Jäsenvaltioiden ennakoima
kokonaisvelan muutos on vuonna 2017 suurempi kuin komission ennusteessa, ja tämä johtuu
lähinnä velkakannan korjauseristä.
Euroalueen kokonaisvelkasuhdetta ei voi arvioida sen suhteen, noudattaako se vakaus- ja
kasvusopimuksen velkaa koskevia vaatimuksia, sillä euroalueen jäsenvaltioiden asemat ovat
erilaisia suhteessa vakaus- ja kasvusopimukseen.16 Kymmeneen euroalueen jäsenvaltioon,
jotka toimittivat alustavan talousarviosuunnitelman, sovelletaan kuitenkin velan supistamista
koskevaa vertailuarvoa. Niistä seitsemän noudattaa komission ennusteen mukaan velan
supistamista koskevaa vertailuarvoa (tai mahdollisesti väliaikaista velkasääntöä).
Vakaus- ja kasvusopimuksen soveltaminen
Vakaus- ja kasvusopimukseen sisältyvä jousto antaa mahdollisuuden ottaa huomioon
poikkeukselliset menot, jos ne liittyvät epätavallisiin tapahtumiin, joihin valtio ei pysty
vaikuttamaan ja joilla on merkittävä vaikutus julkiseen talouteen. Joustavuus koskee
sekä ennaltaehkäisevää että korjaavaa osiota. Useiden jäsenvaltioiden (Itävalta, Belgia, Italia,
Slovenia ja Suomi) alustavissa talousarviosuunnitelmissa mainitaan vuoden 2015 tavoin
poikkeuksellisen pakolaismäärän vaikutus talousarvioon. Belgia, Italia ja Itävalta ovat
vastaavalla tavalla viitanneet alustavissa talousarviosuunnitelmissaan lisäkustannuksiin, joita
aiheutuu toimista terrorismin uhan torjumiseksi. Italia on lisäksi pyytänyt erityiskohtelua
viimeaikaisista maanjäristyksistä aiheutuvien kustannusten osalta. Suomi on pyytänyt
rakenneuudistus- ja investointilausekkeiden soveltamista vuonna 2017. Myös Liettua aikoo
pyytää rakenneuudistuslausekkeen soveltamista siitä huolimatta, että se on toimittanut
parlamenttivaalien takia alustavan talousarviosuunnitelman, jonka mukaan politiikka säilyy
muuttumattomana.
Vakaus- ja kasvusopimukseen perustuvat sopeutusvaatimukset vahvistetaan sekä
ennaltaehkäisevän että korjaavan osion osalta rakenteellisen rahoitusaseman
muutoksen mukaan. Komissio aikoo arvioida (jälkikäteen ja tapauskohtaisesti) sellaista
väliaikaista poikkeamista vuosiksi 2016 ja 2017 asetetuista vaatimuksista, joka johtuu
kumpanakin vuonna edeltävään vuoteen verrattuna poikkeuksellisista lisäkustannuksista.
Alustavista talousarviosuunnitelmista annettuihin komission lausuntoihin liitetään tarvittaessa
maininta siitä, miten epätavallisista tapahtumista, kuten pakolaisten maahantulosta sekä

16

Vakaus- ja kasvusopimukseen perustuvat jäsenvaltioiden velkaa koskevat vaatimukset ovat erilaisia sen
mukaan, kuuluuko valtio korjaavaan vai ennaltaehkäisevään osioon ja onko sen velkasuhde yli vai alle
60 prosenttia suhteessa BKT:hen.
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terrorismin torjunnasta, aiheutuvien kustannusten huomioon ottaminen voi vaikuttaa
vaatimusten noudattamisen arviointiin.
Laatikko 1: Rajattuun harkintaan perustuvan lähestymistavan soveltaminen julkisen
talouden valvontaan syksyllä 2016
Yksimielisyys tuotantokuiluarvioiden uskottavuuden tarkastelusta
Amsterdamissa huhtikuussa 2016 järjestetyssä talous- ja rahoitusasioiden neuvoston
epävirallisessa kokouksessa esitettiin, että potentiaalisen kasvun ja tuotantokuilun
arvioinnissa käytettävää yhteisesti sovittua menetelmää olisi parannettava. Tämän neuvoston
toimeksiannon mukaisesti jäsenvaltioiden kanssa sovittiin lokakuussa 2016 kahdesta
käytännön toimesta.
Ensiksi päästiin yksimielisyyteen siitä, että yhteisesti sovittuun menetelmään sisällytettäisiin
tarkistettu menetelmä, jonka avulla voidaan arvioida sellainen työttömyyden taso, jolla
palkkainflaatio ei kiihdy. Tämä muutos on jo toteutettu komission syksyn 2016
talousennusteessa. Toiseksi sovittiin, että käyttöön voitaisiin ottaa uusi uskottavuutta testaava
väline sellaisten tapausten havaitsemiseksi, joissa yhteisesti sovitun menetelmän tulosten
voitaisiin katsoa olevan talouden kannalta epäuskottavia.
Uskottavuutta testaava väline tarjoaa vaihtoehtoisen maakohtaisen tuotantokuiluarvion
tiettynä vuonna (tässä tapauksessa vuonna 2016) tuotantokuilutyöryhmässä käsitellyn
tilastollisen arviointimenetelmän pohjalta. Silloin kun vaihtoehtoisen arvion ja yhteisesti
sovittuun menetelmään perustuvan arvion välinen ero ylittää tietyn kynnysarvon, yhteiseen
menetelmään perustuva tuotantokuilu saattaa olla epäuskottava.
Uskottavuutta testaavalla välineellä saadut tulokset
Silloin kun jäsenvaltion tuotantokuilun katsotaan olevan epäuskottava, yhteiseen
menetelmään perustuvan tuotantokuiluarvion ja vaihtoehtoisen arvion välinen erotus
muodostaa uskottavuutta kuvaavan vaihteluvälin, jonka puitteissa komissio voi määrittää
uskottavan
tuotantokuilun
tason,
jota
sitten
käytetään
julkisen
talouden
valvontatarkoituksessa (ks. jäljempänä).
Uskottavuusanalyysia ei ole mahdollista tehdä tuleville vuosille. Jotta uskottavuutta testaavaa
välinettä voitaisiin hyödyntää vuotta 2017 koskevassa julkisen talouden valvonnassa, vuoden
2016 osalta saatu uskottavuutta koskeva vaihteluväli on ekstrapoloitava, ja näin sen pohjalta
voidaan luoda vuotta 2017 varten vaihtoehtoinen tuotantokuiluarvio. Uskottavuutta kuvaavan
vaihteluvälin ekstrapoloiminen vuodelta 2016 vuodelle 2017 tarkoittaa sitä, että yhteiseen
menetelmään perustuvan vuoden 2016 tuotantokuiluarvion ja vastaavan vaihtoehtoisen arvion
välinen ero siirretään ja sitä sovelletaan suoraan yhteiseen menetelmään perustuvaan
tuotantokuiluarvioon vuonna 2017. Sen vuoksi sillä ei ole vaikutusta tuotantokuilun
vuotuiseen muutokseen.
On tärkeää huomata, että uskottavuutta testaavalla välineellä saadut tulokset eivät vaikuta
komission syksyn 2016 talousennusteeseen, sillä siinä esitetyt tuotantokuilua ja rakenteellista
rahoitusasemaa koskevat arviot perustuvat edelleen yhteiseen menetelmään. Uskottavuutta
koskevalla välineellä saadut tulokset ovat ylimääräinen kvalitatiivinen tekijä, jonka komissio
ottaa huomioon julkista taloutta koskevissa arvioissaan.
Uskottavuutta testaavalla välineellä saatujen tulosten hyödyntäminen julkisen talouden
valvonnassa: jäsenvaltioita koskevien vaatimusten määrittämisessä sovellettavat
jäädyttämisperiaatteet
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Komissio arvioi alustavista talousarviosuunnitelmista antamissaan lausunnoissa sitä, miten
neuvoston vuoden 2016 maakohtaisissa suosituksissa vuosiksi 2016 ja 2017 annettuja
julkisen talouden vaatimuksia on noudatettu. Ennaltaehkäisevän osion osalta julkisen
talouden vaatimukset perustuvat niin sanottuun vaatimusmatriisiin, joka sisältyy asiakirjaan
Vakaus- ja kasvusopimukseen sisältyvää joustoa koskeva yhteisesti sovittu kanta17. Vaadittua
julkisen talouden sopeutuksen määrää mukautetaan siinä vastaamaan kulloistakin talouden
suhdannetta.
Vuotta 2017 koskeva tavoite vahvistettiin keväällä 2016 vuoden 2017 tuotantokuiluennusteen
pohjalta. Sen jälkeen kun vaatimukset on vahvistettu, ne katsotaan jäädytetyiksi. Jos jonkin
jäsenvaltion suhdannetilanteesta on saatavilla uutta tietoa, vaatimus voidaan vapauttaa vain
erittäin harvoissa tapauksissa:
i)

jos jäsenvaltiossa on tarkistetun arvion mukaan taloudellisesti joko erittäin huonot ajat
tai poikkeuksellisen huonot ajat, eli tuotantokuilu on alle –3 prosenttia potentiaalisesta
tuotannosta;

ii)

jos jäsenvaltion rakenteellista rahoitusasemaa on tarkistettu siten, että alkuperäisen
vaatimuksen noudattaminen johtaisi siihen, että jäsenvaltio ylittäisi keskipitkän
aikavälin tavoitteensa.

Kyseisiä jäädyttämisperiaatteita sovelletaan myös silloin, kun tarkastellaan uskottavuutta
testaavalla välineellä saatujen tulosten vaikutusta jäsenvaltioita koskeviin vaatimuksiin ja
erityisesti kun otetaan huomioon matriisiin perustuvat vaatimukset. Sen vuoksi käytännössä
ei tarkastella tapauksia, joissa yhteiseen menetelmään perustuva tuotantokuilu saattaa olla
vahvasti negatiivinen, sillä niiden pohjalta ei ole mahdollista lieventää vaatimusta.
On tärkeää korostaa, että tämän menettelyn pohjalta ei tarkisteta maakohtaisissa suosituksissa
vahvistettua muodollista vaatimusta. Sen sijaan analyysin tulos otetaan huomion
kvalitatiivisena tekijänä laadittaessa kokonaisarviota vaatimusten noudattamisesta.
Lisäksi vaihtoehtoisten tuotantokuiluarvioiden osoittama muutos saattaa vaikuttaa eräiden
jäsenvaltioiden mahdollisuuteen hyödyntää rakenneuudistus- ja investointilausekkeita.
Koska väline ei anna tietoa tuotantokuilun muutoksista, mikä puolestaan vaikuttaa julkisen
talouden sopeutustoimien arvioimiseen rakenteellisen rahoitusaseman kautta, se ei myöskään
vaikuta julkisen sopeutuksen arvioimiseen vuonna 2017.
Vaikutus jäsenvaltioiden alustavissa talousarvioissa esitettyihin arvioihin
Komission syksyn 2016 talousennusteen mukaan uskottavuutta testaava väline osoittaa, että
kuuden euroalueen maan tuotantokuilu saattaa olla paljon negatiivisempi kuin yhteisen
menetelmän avulla on arvioitu: Itävalta, Suomi, Italia, Luxemburg, Latvia ja Slovenia.
Suomea lukuun ottamatta näiden maiden tarkemmassa analyysissa ilmeni, että uskottavuutta
testaavalla välineellä saadut tulokset eivät vaikuta komission arvioon siitä, onko maa
noudattanut vakaus- ja kasvusopimusta. Suomen osalta analyysi viittasi siihen, että
tuotantokuilu on todennäköisesti suurempi kuin yhteisen menetelmän perusteella on arvioitu.
Näin ollen Suomen odotetaan noudattavan varmuusmarginaalia perussopimuksessa suhteessa
BKT:hen määriteltyyn 3 prosentin viitearvoon nähden. Tämä puolestaan on edellytys
rakenneuudistus- ja investointilausekkeiden käytölle.

17

http://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-14345-2015-INIT/en/pdf
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Komissio jatkaa lähikuukausina työtä jäsenvaltioiden kanssa löytääkseen uusia keinoja
parantaa tuotantokuilun arviointimenetelmää ja sen soveltamista.
Julkisen talouden sopeuttamistoimien koostumus
Alustavien talousarviosuunnitelmien mukaan julkisen talouden rakenne muuttuu
euroalueella kokonaisuutena tarkasteltuna vain vähän vuosina 2016 ja 2017 (taulukko
A4.5 ja kuviot A4.2a–b liitteessä 4). Julkisten menojen ja BKT:n suhde supistuu
suunnitelmien mukaan 0,4 prosenttiyksikköä vuonna 2017. Tästä 0,1 prosenttiyksikköä liittyy
korkomenojen supistumisesta saataviin säästöihin. Jäljelle jäävä, huomattavalta vaikuttava
supistuminen johtuu pääasiassa suhdannetilanteesta. Kun perusmenojen ja BKT:n suhde
suhdannekorjataan, se supistuu vain 0,1 prosenttiyksikköä. Tämä supistuminen kompensoituu
osittain suunnitelluilla veroleikkauksilla, mistä on osoituksena suhdannekorjatun tulosuhteen
hienoinen heikkeneminen (0,1 prosenttiyksikköä vuonna 2017). Jäsenvaltioiden suunnitelmat
vähentää menoja osuutena potentiaalisesta tuotannosta ovat kokonaisuutena katsoen suurelta
osin epäonnistuneet viime vuosina. Tämä päätelmä vahvistetaan komission syksyn 2016
talousennusteessa. Sekä alustavista talousarviosuunnitelmista että komission ennusteesta
ilmenevä, laajalti yhtenäinen verojousto osoittaa, että tulojen vähenemisen taustalla ovat
hallitusten toimenpiteet (taulukko A4.6 liitteessä 4).
Suunnitellun sopeuttamisen ei odoteta heikentävän keskipitkän aikavälin
kasvuodotuksia, vaikka menojen vähentämistä voitaisiin vielä enemmän kohdistaa
kasvun kannalta suotuisampiin vaihtoehtoihin. Suunnitelmien mukaan useimpien
menoluokkien prosenttiosuus tuotannosta pienenee. Kuten edellä on jo todettu, menojen
kaikkiaan vähäinen supistuminen johtuu ennen kaikkea suhdannetekijöistä. Eniten supistuvat
työntekijöiden palkkamenot sekä korkomenot; jäsenvaltiot saavat suuria säästöjä
korkomenoista (tätä tarkastellaan tarkemmin seuraavassa osiossa). Koska supistukset eivät
ensisijaisesti kohdistu tuottavimpiin menoluokkiin, suunnitellun sopeuttamisen ei odoteta
heikentävän keskipitkän aikavälin kasvuodotuksia, vaikka sopeutustoimia voitaisiin ehkä
vielä enemmän kohdistaa kasvun kannalta suotuisampiin vaihtoehtoihin. Pääomamenojen ei
ole tarkoitus kasvaa, vaikka menojen tämänhetkinen taso on historiallisesti katsottuna
alhainen. Parantamalla kansallisia julkisen talouden ohjausjärjestelmiä, esimerkiksi
käynnistämällä tehokas menojen uudelleenarviointi, voitaisiin myös parantaa julkisten
menojen kasvuystävällisyyttä. Jäljempänä olevassa laatikossa 2 esitetään euroryhmän
vahvistamat menojen tehokasta uudelleenarviointia koskevat keskeiset periaatteet. Komission
ennuste on pitkälti samansuuntainen alustavien talousarviosuunnitelmien kanssa. Myös sen
mukaan suurimmat vähennykset koskevat korkomenoja ja julkisen sektorin palkkoja, tosin
komission ennusteen mukaan jälkimmäiset pienenevät hieman vähemmän kuin alustavissa
talousarviosuunnitelmissa ennakoidaan.
Korkomenojen arvioidaan supistuvan edelleen vuonna 2017, ja tästä vapautuneilla
resursseilla voidaan edistää vakauttamista ja lisätä tulevaisuuteen suuntautuneita
menoja, mikäli julkisessa taloudessa on käytettävissä liikkumavaraa. Euroalueen
valtioiden joukkolainojen tuotot pysyttelevät historiallisen alhaalla, ja 10 vuoden korko on
neljässä suurimassa euroalueen jäsenvaltiossa tällä hetkellä 0–1¾ prosenttia. Alhaisen
korkotason ansiosta myös julkisen talouden kokonaiskorkomenot ovat supistuneet edelleen
suhteessa BKT:hen. Alustavissa talousarviosuunnitelmissa annettujen tietojen perusteella
koko euroalueen korkomenojen odotetaan supistuvan suhteessa BKT:hen 2,4 prosentista
vuonna 2015 2,1 prosenttiin vuonna 2016 ja jatkavan supistumistaan vuonna 2017 edelleen
2,0 prosenttiin. Tämä on selvästi alle vuonna 2012 kirjatun, euroalueen valtionvelkakriisin
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huipputason (3,0 %). Komission ennuste pitkälti vahvistaa jäsenvaltioiden suunnitelmista
saatavan kuvan. Velanhoitokustannukset säilyvät euroalueella tulevina vuosina
todennäköisesti historiallisen alhaisina. Alhaisista koroista saatavat säästöt eivät kuitenkaan
ole luonteeltaan pysyviä, minkä vuoksi ne saattavat olla riski, jos niitä käytetään pysyvästi
julkisten menojen kasvattamiseen tai veroleikkauksiin.
Alustavissa talousarviosuunnitelmissa esitettyjen toimenpiteiden vaikutus verojen
koostumukseen jäisi erittäin vähäiseksi EA-18:ssa vuonna 2017. Suhdannekorjattu
tulosuhde supistuu noin 0,1 prosenttia suhteessa BKT:hen. Kolmesta tulojen pääluokasta
sosiaaliturvamaksujen ja välillisten verojen osuuden suhteessa BKT:hen odotetaan
pienenevän, kun taas välittömien verojen osuus kasvaa. Muutokset ovat kuitenkin
marginaalisia, eikä eri tuloluokkien keskinäinen suhde muutu merkittävästi. Tulopuolella
komission ennusteet vastaavat alustavia talousarviosuunnitelmia (kuvio A4.3b liitteessä 4).
Laatikko 2: Menojen tehokasta uudelleenarviointia koskevat keskeiset periaatteet
Suuren julkisen velan ja heikon talouskasvun takia nyt on ensiarvoisen tärkeää varmistaa, että
veronmaksajien rahoja käytetään tehokkaasti. ”Perinteisillä” menokohteilla, jotka perustuvat
aiemmin tehtyihin päätöksiin, on kuitenkin taipumus vuosien kuluessa kasvaa lähes
automaattisesti. Yli puolessa euroalueen jäsenvaltioista on jo käynnistetty tai ainakin
suunnitteilla menojen uudelleenarviointeja, joiden laajuus ja aikataulu vaihtelevat.
Euroryhmä tarkasteli jäsenvaltioiden kokemuksia ja vahvisti kokouksessaan syyskuussa 2016
eräitä keskeisiä periaatteita, joita on noudatettava, mikäli menojen uudelleenarvioinnilla
halutaan saada aikaan mahdollisimman suuri vaikutus julkisten menojen laatuun.18
Menojen uudelleenarvioinnin tarkoituksena on varmistaa, että rahoituspäätökset liittyvät
poliittisiin painopisteisiin (onko tämä politiikka rahoitettava julkisin varoin?) ja että
rahoituksen määrä on oikeassa suhteessa niihin tuotoksiin, joita rahoituksella saadaan aikaan
kansalaisten tai yritysten hyväksi (mikä on julkisen rahoituksen arvo?). Sen yhteydessä
analysoidaan yksittäisiä perusmenoja, jotta voidaan


havaita sellaiset politiikat, jotka eivät enää ole ensisijaisia, tai sellainen rahoitus, jolla ei
ole havaittua vaikutusta politiikkatavoitteeseen, ja lopettaa ne sekä



havaita tehostamismahdollisuudet eli keinot tuottaa julkinen hyödyke tai palvelu
edullisemmin tai parantaa hyödykkeen tai palvelun laatua suurin piirtein samoin
kustannuksin.

Yleensä siihen sisältyy uudistuksia, jotka koskevat julkisesti rahoitettavien toimien
soveltamisalaa, julkisten palvelujen organisointia, taustalla olevia prosesseja sekä
julkishallinnon henkilöresursseja.
Tavoitteena on parempi menojen kohdentaminen politiikkoihin, joilla saadaan aikaan säästöjä
(ml. liikkumavarat, joista rahoitetaan kasvua edistäviä politiikkoja), ja/tai julkisten palvelujen
laadun paraneminen.

Euroalueen finanssipolitiikan suuntauksen arviointi
18

http://www.consilium.europa.eu/en/press/press-releases/2016/09/09-eurogroup-statement/
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Euroalueen julkista taloutta vakautettiin merkittävästi vuosina 2011–2013. Sen sijaan
vuosina 2014–2017 euroalueen finanssipolitiikan kokonaisvirityksen arvioidaan olevan
laajasti ottaen neutraali. Finanssipolitiikan viritys oli vuosina 2014–2015 yleisesti ottaen
neutraali ja vuonna 2016 jonkin verran elvyttävä johtuen talouden elpymisestä. Vuoden 2017
osalta sekä jäsenvaltioiden alustavissa talousarviosuunnitelmissa että komission ennusteessa
ennakoidaan jälleen laajasti ottaen neutraalia finanssipolitiikan viritystä.
Laatikko 3: Finanssipolitiikan virityksen analyysi
Keskustelu finanssipolitiikan virityksestä on keskeinen näkökohta, kun komissio pyrkii
vahvistamaan yleistä näkemysten vaihtoa euroalueen yhteisestä edusta.19 EU:ssa ja
euroalueella kansallista finanssipolitiikkaa tehdään ensisijaisesti perussopimuksessa ja
vakaus- ja kasvusopimuksessa vahvistetun sääntöpohjaisen kehyksen puitteissa.
Finanssipolitiikan analyyttisen tarkastelun pohjalta voidaan arvioida, onko toteutetulla
politiikalla onnistuttu luomaan edellytykset voimakkaalle ja kestävälle kasvulle sekä
hintavakaudelle ja erityisesti onko kehykseen sisältyvää harkinnanvaraa hyödynnetty
parhaalla
mahdollisella
tavalla.
Tämä
helpottaa
kansallisten
politiikkojen
kokonaisvaikutusten ja jäsenvaltioiden keskinäisten heijastusvaikutusten havaitsemista.
Euroalueen finanssipolitiikan virityksen kannalta on löydettävä oikea tasapino
kestävyyden ja vakauttamisen välillä. Liian suuria velkatasoja on supistettava ja
finanssipoliittiset puskurit on palautettava. Varovainen lähestymistapa velan vähentämiseen
on perusteltua erityisesti, jotta voidaan vaimentaa mahdollisten uusien häiriöiden vaikutusta.
Samanaikaisesti elpyminen jatkuu hitaana, ja työttömyys vähenee vain asteittain, eivätkä
inflaatio-odotukset vieläkään riitä varmistamaan tavoitteeksi asetettua hintavakautta.
Finanssipolitiikan virityksen mittaaminen ja analysointi on metodologisesti haastavaa.
Finanssipolitiikan virityksellä ei ole yhtä yleisesti hyväksyttyä määritelmää, mutta siitä on
kuitenkin päästy talousalalla laajasti yhteisymmärrykseen. Yleensä sen katsotaan
tarkoittavan suuntausta, jonka hallitusten harkinnanvaraiset vero- ja menopäätökset luovat
finanssipolitiikalle. Perinteisesti finanssipolitiikan viritystä arvioidaan mittaamalla
rakenteellisen perusjäämän muutosta, vaikka muitakin indikaattoreita voidaan käyttää. Tässä
laatikossa vakauttamistarpeita mitataan indikaattorilla S1. Se lasketaan niiden julkisen
talouden toimien pohjalta, jotka tarvitaan sen varmistamiseksi, että jäsenvaltion julkinen
velka on 60 prosenttia suhteessa BKT:hen vuonna 2031. Indikaattoreita ja niiden
luotettavuutta analysoidaan tarkemmin asiakirjassa The 2016 SCPs: Horizontal Overview
and Implications for the Euro Area Fiscal Stance (European Commission Institutional
Papers No. 34, 2016).
Koko euroalueella on nykytilanteessa edelleen ristiriita kestävyyden ja
vakauttamistarpeiden välillä. Euroalue sijaitsee finanssipoliittisen kartan IV
neljänneksessä, jossa vallitsee tällainen ristiriita (ks. kuvio 1). Se kuvaa sitä, että
sopeutustoimet eivät ole riittäviä velkasuhteen kääntämiseksi selkeästi laskusuuntaan
tulevaisuudessa, varsinkin kun taloudessa on edelleen huomattavasti ylikapasiteettia, joka on
kuitenkin vähitellen supistumassa. Tämä päätelmä on kvalitatiivisesti robusti vaihtoehtoisten
indikaattorien valinnalle, vaikka tarkat suuruusluokat voivat vaihdella.
Taloudellisesta näkökulmasta koko euroalueen viritystä olisi eriytettävä riippuen
kunkin maan tilanteesta kestävyyden ja vakauttamisen kannalta. Useiden
19
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finanssipoliittisen kartan IV neljänneksessä olevien jäsenvaltioiden on toteutettava edelleen
huomattavasti vakauttamistoimia. Kyseisessä neljänneksessä on jäsenvaltioita, joiden
julkisessa taloudessa on liikkumavaraa ja joiden taloudet hyötyisivät jonkinasteisesta
elvytyksestä. Alustavissa talousarviosuunnitelmissa olisi tältä osin parantamisen varaa.
Erityisesti eräiden suurten maiden talousarviosuunnitelmia, joissa painotetaan
vakauttamistavoitetta, voitaisiin kohdistaa uudelleen painottamalla enemmän julkisen
talouden tervehdyttämistä. Lisäksi jäljellä olevaa julkisen talouden liikkumavaraa voitaisiin
hyödyntää lyhyen ja pitkän aikavälin kasvun tukemiseen erityisesti edistämällä
investointeja.
Kuvio 1: Euroalueen finanssipoliittinen kartta vuonna 2016
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Huomautus: perustuu Euroopan komission syksyn 2016 talousennusteeseen. Taloudellisesti hyviä (huonoja) aikoja
mitataan tarkastelemalla tuotantokuilua prosentteina suhteessa BKT:hen vuonna 2016. Vakauttamistarpeita tai julkisen
talouden liikkumavaraa mitataan komission indikaattorilla S1, joka kuvaa kestävyyteen kohdistuvia riskejä (prosentteina
suhteessa BKT:hen) syksyn 2016 talousennusteessa esitettyjen laskelmien pohjalta käyttäen vuotta 2016 perusvuotena.
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Julkisen talouden rahoitusaseman suuntaa vuosina 2016–2017 voidaan arvioida
suhteessa kahteen tavoitteeseen, jotka ovat julkisen talouden pitkän aikavälin kestävyys
ja lyhyen aikavälin makrotaloudellinen vakauttaminen (ks. laatikko 3 edellä). Pitkän
aikavälin kestävyys edellyttää, että julkinen velka saadaan kestävälle kehitysuralle ja pidetään
siinä ja että otetaan huomioon velan nykytaso ja ennakoidut ikääntymiseen liittyvät menot.20
Makrotaloudellinen vakauttaminen voi ilmetä siten, että tuotantokuilua kavennetaan
asianmukaisella vauhdilla lyhyellä ja keskipitkällä aikavälillä ja samalla varmistetaan
nykytilanteessa selvempi siirtyminen ulkoisista kasvun lähteistä kotimaisiin. Koska
rahapolitiikka on jo erittäin elvyttävää, nimelliskorkotaso on melkein nolla ja inflaatio hyvin
alhainen, jäljelle jää finanssipolitiikka.
Kuten komissio toteaa tiedonannossaan Euroalueelle tavoitteeksi positiivinen
finanssipolitiikan viritys21, asianmukaisen finanssipolitiikan virityksen luominen
euroalueelle kuuluu jäsenvaltioiden vastuulle – jokaisen erikseen sekä yhdessä.
Tiedonannossa analysoidaan tarkemmin finanssipolitiikan viritystä ja tarkastellaan sen
vaikutuksia euroalueen finanssipolitiikkaan.

20

21

Komission kestävyysindikaattori S1 osoittaa niiden vuosina 2016–2021 tarvittavien toimien
kokonaismäärän, jotka tarvitaan velan supistamiseksi 60 prosenttiin suhteessa BKT:hen viimeistään vuonna
2031 siten, että huomioon otetaan myös väestön ikääntymisestä aiheutuvat ehdolliset vastuut. Sen mukaan
sopeuttamista on lisättävä euroalueella vielä 1,8 prosenttia suhteessa BKT:hen seuraavien viiden vuoden
aikana. Tämä vastaa vuosittain noin 1/3 prosentin lisäsopeutusta suhteessa BKT:hen vuonna 2016 ja sitä
seuraavina neljänä vuonna.
http://ec.europa.eu/economy_finance/economic_governance/sgp/budgetary_plans/index_en.htm
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III. Yleiskatsaus alustaviin talousarviosuunnitelmiin
Alustavia talousarviosuunnitelmia koskevassa komission lausunnossa tarkastellaan vakaus- ja
kasvusopimuksen sekä sen pohjalta annettujen suositusten noudattamista. Liiallisia alijäämiä
koskevassa menettelyssä olevien jäsenvaltioiden tapauksessa komission lausunnoissa
arvioidaan, onko liiallisten alijäämien korjaamisessa edistytty sekä julkisen sektorin
alijäämää että rakenteellisia toimia koskevien tavoitteiden osalta. Niiden jäsenvaltioiden
osalta, joihin sovelletaan vakaus- ja kasvusopimuksen ennaltaehkäisevää osiota, komission
lausunnoissa arvioidaan, noudattavatko jäsenvaltiot tai etenevätkö ne kohti maakohtaisia
julkisen talouden keskipitkän aikavälin tavoitteitaan ja noudattavatko ne velkasääntöä. Näin
voidaan tarkistaa, ovatko talousarviosuunnitelmat vakaus- ja kasvusopimuksen sekä
neuvoston jäsenvaltioille 12. heinäkuuta 2016 antamien maakohtaisten julkista taloutta
koskevien suositusten mukaisia.
Kaikki euroalueen maat, jotka eivät ole tukiohjelman kohteena, toimittivat alustavat
talousarviosuunnitelmassa ajallaan asetuksen (EU) N:o 473/2013 6 artiklan mukaisesti.
Yhdessäkään alustavista talousarviosuunnitelmista ei ole jätetty noudattamatta vakaus- ja
kasvusopimuksen mukaisia velvoitteita asetuksen (EU) N:o 473/2013 7 artiklan 2 kohdassa
tarkoitetulla erityisen vakavalla tavalla. Monet suunnitelmista kuitenkin antavat aihetta
huoleen.
Taulukoissa 2a ja 2b esitetään yhteenveto kunkin jäsenvaltion alustavaa
talousarviosuunnitelmaa koskevasta arviosta komission 16. marraskuuta antamien
lausuntojen pohjalta sekä finanssipoliittisten ja rakenteellisten uudistusten etenemistä
koskevista arvioista. Nämä arvioinnit perustuvat komission syksyn 2016 talousennusteeseen.
Vertailun helpottamiseksi talousarviosuunnitelmien arviot kootaan kolmeen laajaan luokkaan,
joiden merkitys vaihtelee sen mukaan, sovelletaanko jäsenvaltioon liiallisia alijäämiä
koskevaa menettelyä.


Vaatimusten mukainen: komission ennusteen mukaan talousarviosuunnitelmaa ei ole
tarpeen muuttaa kansallisessa talousarviomenettelyssä sen varmistamiseksi, että vuoden
2017 talousarvio on vakaus- ja kasvusopimuksen sääntöjen mukainen.



Pitkälti vaatimusten mukainen: vuotta 2017 koskevan komission ennusteen mukaan
alustavan talousarviosuunnitelman odotetaan olevan riittävä sen varmistamiseksi, että
vakaus- ja kasvusopimuksen sääntöjä noudatetaan.
Liiallisia alijäämiä koskevassa menettelyssä olevien jäsenvaltioiden osalta: vaikka vuotta
2017 koskevan komission ennusteen mukaan julkisen sektorin alijäämää koskeva
välitavoite saavutetaan tai liiallinen alijäämä korjataan oikea-aikaisesti, julkisen talouden
toimien selkeä riittämättömyys verrattuna suositeltuun tasoon vaarantaa liiallisia alijäämiä
koskevassa menettelyssä annetun suosituksen noudattamisen.
Vakaus- ja kasvusopimuksen ennaltaehkäisevän osion piiriin kuuluvat jäsenvaltiot: vuotta
2017 koskevan komission ennusteen mukaan alustava talousarviosuunnitelma johtaa
jonkinasteiseen poikkeamiseen keskipitkän aikavälin tavoitteesta tai siihen tähtäävältä
sopeutusuralta, mutta riittämättömät sopeutustoimet eivät poikkea merkittävästi
suositellusta sopeutuksesta. Näiden jäsenvaltioiden arvioidaan tarvittaessa noudattavan
velkasääntöä.
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Vaatimusten noudattamatta jättämistä koskeva riski: vuotta 2017 koskevan
komission ennusteen mukaan alustavan talousarviosuunnitelman ei odoteta olevan riittävä
sen varmistamiseksi, että vakaus- ja kasvusopimuksen sääntöjä noudatetaan.
Liiallisia alijäämiä koskevassa menettelyssä olevien jäsenvaltioiden osalta: vuotta 2017
koskevan komission ennusteen mukaan suositeltua julkisen talouden sopeuttamista ei
toteuteta ja julkisen talouden alijäämää koskeva välitavoite jää saavuttamatta tai liiallista
alijäämää ei korjata oikea-aikaisesti.
Vakaus- ja kasvusopimuksen ennaltaehkäisevän osion piiriin kuuluvat jäsenvaltiot: vuotta
2017 koskevassa komission ennusteessa ennakoidaan merkittävää poikkeamaa
keskipitkän aikavälin tavoitteesta tai vaaditulta siihen tähtäävältä sopeutusuralta ja/tai
velan supistamista koskevan vertailuarvon noudattamatta jättämistä.

Sen jälkeen kun talous- ja rahoitusasioiden neuvosto vahvisti 12. helmikuuta 2016 asiakirjan
Vakaus- ja kasvusopimukseen sisältyvää joustoa koskeva yhteisesti sovittu kanta, Suomi ja
Liettua ovat alustavissa talousarviosuunnitelmissaan esittäneet rakenneuudistus- ja
investointilausekkeiden
perusteella
joustopyynnön.
Suomi
on
alustavassa
talousarviosuunnitelmassaan pyytänyt saada tilapäisesti poiketa suositellulta keskipitkän
aikavälin tavoitteeseen tähtäävältä sopeutusuralta vuonna 2017. Perusteluna ovat mittavat
rakenneuudistukset, joilla on positiivinen vaikutus julkisen talouden pitkän aikavälin
kestävyyteen (joustopyynnön osuus 0,5 prosenttia suhteessa BKT:hen), ja kansalliset menot,
jotka koskevat Euroopan rakenne- ja investointirahastojen puitteissa toteutettavia EU:n
yhteisrahoittamia hankkeita (0,1 prosenttia suhteessa BKT:hen). Komission syksyn 2016
talousennusteen mukaan Suomi ei noudata vähimmäisvertailuarvoa, ja sen
tuotantokuiluarvioon
liittyy
epävarmuutta.
Vuoden
2016
tuotantokuiluarvion
yksityiskohtaisen tarkastelun tulokset viittaavat siihen, että Suomi saavuttaisi
vähimmäisvertailuarvon vuonna 2017.22 Lisävakuutena Suomen hallitus on julkisesti
sitoutunut toteuttamaan vuonna 2017 tarvittaessa lisätoimenpiteitä, joilla varmistetaan
vakaus- ja kasvusopimuksen, kuten perussopimuksessa vahvistetun viitearvon (3 % suhteessa
BKT:hen), noudattaminen. Liettuan toimittamassa alustavassa talousarviosuunniteilmassa,
jossa ilmoitettiin politiikan jatkuvan muuttumattomana, joustopyynnön perusteluna olivat
suunnitellut mittavat työmarkkinoiden ja eläkejärjestelmän rakenneuudistukset, joilla on
positiivinen vaikutus julkisen talouden pitkän aikavälin kestävyyteen (jouston osuus 0,6 %
suhteessa BTK:hen). Komission syksyn 2016 talousennusteen mukaan näyttää siltä, että
Liettuan julkisessa taloudessa on riittävästi liikkumavaraa, jotta se voi hyödyntää tilapäistä
poikkeamista vaaditulta keskipitkän aikavälin tavoitteeseen tähtäävältä sopeutusuralta.
Suomen ja Liettuan mahdollisuutta joustoon arvioidaan kattavasti talouspolitiikan EUohjausjaksossa vuoden 2017 vakausohjelmien arvioinnin yhteydessä.
Useat jäsenvaltiot ovat maininneet kasvaneen pakolaismäärän ja lisääntyvien turvallisuuteen
liittyvien toimien vaikutukset julkiseen talouteen. Asetuksen (EY) N:o 1466/97 5 artiklan
1 kohdan ja 6 artiklan 3 kohdan säännökset mahdollistavat tilapäisen poikkeamisen
keskipitkän aikavälin tavoitteeseen tähtäävältä sopeutusuralta tällaisten lisämenojen takia,
sillä sekä pakolaisvirta että vakava terrorismin uhka ovat poikkeuksellisia tapahtumia, joiden
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Komissio on jäsenvaltioita kuultuaan kehittänyt uskottavuutta testaavan välineen sellaisten tapausten
havaitsemiseksi, joissa yhteisesti sovitun menetelmän tulokset vaikuttavat talouden kannalta epäuskottavilta.
Tällaisissa tapauksissa on suoritettu tarkempi kvalitatiivinen analyysi, jossa on otettu huomioon muun
muassa mahdolliset vaikutukset kyseisiä jäsenvaltioita koskeviin vakaus- ja kasvusopimuksen mukaisiin
vaatimuksiin (ks. laatikko 1).
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vaikutus julkiseen talouteen on merkittävä, eikä kestävyys vaarannu. Tässä vaiheessa
komissio katsoi, että sopeutusuralta voidaan tilapäisesti poiketa pakolaisiin liittyvien menojen
osalta vuosina 2015 ja 2016 (Belgia, Italia, Itävalta, Slovenia ja Suomi) ja turvallisuuteen
liittyvien menojen osalta vuosina 2016 ja 2017 (Belgia, Italia ja Itävalta). Komissio tekee
lopullisen arvion, johon sisältyvät hyväksyttävät määrät, viranomaisten toimittamien
toteutuneiden lukujen perusteella. Komissio on valmis harkitsemaan muitakin tapauksia,
joissa voi olla tarpeen poiketa tavoitteesta muuttoliikkeeseen liittyvien menojen takia vuonna
2017. Italia on pyytänyt epätavallista tapahtumaa koskevan lausekkeen perusteella
erityiskohtelua, jota sovellettaisiin maanjäristysriskeiltä suojautumista koskevan
ennaltaehkäisevän investointiohjelman vaikutuksiin julkiseen talouteen. Komissio toteaa, että
Italiassa on esiintynyt poikkeuksellista seismistä toimintaa viime kuukausina, ja sen vuoksi
on vaikea erotella toisistaan ennalta ehkäisevät toimet ja hätätoimet. Näin ollen komissio
katsoo, että hallituksen tähän tarkoitukseen vuonna 2017 osoittamat varat voitaisiin myös
ottaa huomioon perusteluna poiketa tilapäisesti keskipitkän aikavälin tavoitteeseen
tähtäävältä sopeutusuralta, edellyttäen, että Italian viranomaiset toimittavat tarvittavat
ennakkotiedot sekä jälkikäteen lopulliset tiedot.
Portugali ja Espanja toimittivat lokakuun puoliväliin mennessä alustavat
talousarviosuunnitelmansa samoin kuin selvitykset toteutetuista toimista vastauksena
neuvoston 8. elokuuta 2016 SEUT-sopimuksen 126 artiklan 9 kohdan mukaisesti antamiin
vaatimuksia sisältäviin päätöksiin. Komissio on arvioinut nämä asiakirjat ja käynyt
rakenteellista vuoropuhelua Euroopan parlamentin kanssa. Sen päätelmä on, että liiallisen
alijäämän menettely olisi keskeytettävä kummankin jäsenvaltion osalta. Näin ollen ei ole
enää edellytyksiä Euroopan rakenne- ja investointirahastojen maksatusten osittaiseen
keskeyttämiseen, eikä komissio aio tehdä sellaista ehdotusta.
Komissio on arvioinut alustavasti edistymistä neuvoston 12. heinäkuuta 2016 antamissa
maakohtaisissa suosituksissa esitettyjen finanssipoliittisten ja rakenteellisten uudistusten
toteuttamisessa. Alustavia talousarviosuunnitelmia koskevat arviot voidaan jakaa laajasti
seuraaviin viiteen ryhmään: ei ole edistynyt, edistynyt vain vähän, edistynyt jonkin verran,
edistynyt merkittävästi ja noudattaa täysin. Edistymistä maakohtaisten suositusten
toteuttamisessa arvioidaan kattavasti vuoden 2017 maaraporteissa sekä maakohtaisten
suositusten yhteydessä, jotka neuvosto hyväksyy vuonna 2017.
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Taulukko 2a: Yhteenveto alustavia talousarviosuunnitelmia koskevista komission
maakohtaisista lausunnoista – jäsenvaltiot, joihin sovelletaan vakaus- ja
kasvusopimuksen ennaltaehkäisevää osiota

Jäsenvaltiot

BE*

Yleisarvio siitä, onko alustava talousarvio vakaus- ja
kasvusopimuksen mukainen
Komission
syksyn 2016
talousEnnaltaehkäisevän osion vaatimusten
ennusteeseen
noudattaminen vuosina 2016–2017
perustuva
yleisarvio
2016: vaarana merkittävä poikkeama keskipitkän
aikavälin tavoitteeseen tähtäävältä sopeutusuralta;
väliaikaista velkasääntöä ei lähtökohtaisesti ole
noudatettu;
Vaarana, ettei
2017:
vaarana,
että keskipitkän aikavälin
vaatimuksia
tavoitteeseen tähtäävältä sopeutusuralta poiketaan
noudateta
jonkin verran vuonna 2017; tarkasteltaessa vuosia

DE

Vaatimusten
mukainen

EE

Vaatimusten
mukainen

IE

Pitkälti
vaatimusten
mukainen

IT*

Vaarana, ettei
vaatimuksia
noudateta

CY

Vaarana, ettei
vaatimuksia
noudateta

LT**

Vaarana, ettei
vaatimuksia
noudateta

LV

Pitkälti
vaatimusten
mukainen

2016–2017 yhdessä vaarana merkittävä poikkeama;
velan supistamista koskevaa vertailuarvoa ei
lähtökohtaisesti ole noudatettu.
2016: keskipitkän aikavälin tavoite ylitetty; velan
supistamista koskevaa vertailuarvoa noudatettu;
2017: keskipitkän aikavälin tavoite ylitetty; velan
supistamista koskevaa vertailuarvoa noudatettu.
2016: keskipitkän aikavälin tavoite ylitetty;
2017: ei poikkeamaa keskipitkän aikavälin
tavoitteeseen tähtäävältä sopeutusuralta.
2016: vaarana, että keskipitkän aikavälin
tavoitteeseen tähtäävältä sopeutusuralta poiketaan
jonkin verran; väliaikaista velkasääntöä noudatettu;
2017: vaarana, että keskipitkän aikavälin
tavoitteeseen tähtäävältä sopeutusuralta poiketaan
jonkin verran; väliaikaista velkasääntöä noudatettu.
2016: vaarana, että keskipitkän aikavälin
tavoitteeseen tähtäävältä sopeutusuralta poiketaan
jonkin verran; ellei rakenneuudistus- ja
investointilausekkeiden nojalla myönnetä täyttä
joustoa (0,75 % suhteessa BKT:hen), vaarana
merkittävä poikkeama keskipitkän aikavälin
tavoitteeseen tähtäävältä sopeutusuralta; velan
supistamista koskevaa vertailuarvoa ei
lähtökohtaisesti ole noudatettu;
2017: vaarana merkittävä poikkeama keskipitkän
aikavälin tavoitteeseen tähtäävältä sopeutusuralta;
velan supistamista koskevaa vertailuarvoa ei
lähtökohtaisesti ole noudatettu.
2016: keskipitkän aikavälin tavoite ylitetty;
väliaikaista velkasääntöä noudatettu;
2017: vaarana merkittävä poikkeama keskipitkän
aikavälin tavoitteeseen tähtäävältä sopeutusuralta;
väliaikaista velkasääntöä noudatettu.
2016: ei poikkeamaa keskipitkän aikavälin
tavoitteeseen tähtäävältä sopeutusuralta;
2017: muuttumattomaan politiikkaan perustuvan
alustavan talousarviosuunnitelman mukaan vaarana
merkittävä poikkeama keskipitkän aikavälin
tavoitteeseen tähtäävältä sopeutusuralta.
2016: vaarana, että keskipitkän aikavälin
tavoitteeseen tähtäävältä sopeutusuralta poiketaan
jonkin verran;
2017: ei poikkeamaa keskipitkän aikavälin
tavoitteeseen tähtäävältä sopeutusuralta vuonna
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Edistyminen finanssipoliittisia
ja rakenteellisia uudistuksia
koskevien vuoden 2016
maakohtaisten suositusten
noudattamisessa

Ei ole edistynyt

Edistynyt vain vähän

Ei sovelleta

Edistynyt jonkin verran

Edistynyt jonkin verran

Edistynyt jonkin verran

Ei sovelleta

Edistynyt vain vähän

LU

Vaatimusten
mukainen

MT

Pitkälti
vaatimusten
mukainen

NL

Vaatimusten
mukainen

AT***

Pitkälti
vaatimusten
mukainen

SK

Vaatimusten
mukainen

SI

Vaarana, ettei
vaatimuksia
noudateta

FI****

Vaarana, ettei
vaatimuksia
noudateta

2017, mutta vuosina 2016–2017 yhdessä
tarkasteltuina vaarana, että sopeutusuralta poiketaan
hieman.
2016: keskipitkän aikavälin tavoite ylitetty;
2017: keskipitkän aikavälin tavoite ylitetty.
2016: ei poikkeamaa keskipitkän aikavälin
tavoitteeseen tähtäävältä sopeutusuralta; velan
supistamista koskevaa vertailuarvoa noudatettu;
2017: vaarana, että keskipitkän aikavälin
tavoitteeseen tähtäävältä sopeutusuralta poiketaan
jonkin verran.
2016: keskipitkän aikavälin tavoite saavutettu;
väliaikaista velkasääntöä noudatettu;
2017: keskipitkän aikavälin tavoite ylitetty; velan
supistamista koskevaa vertailuarvoa noudatettu.
2016: ei poikkeamaa keskipitkän aikavälin
tavoitteeseen tähtäävältä sopeutusuralta; väliaikaista
velkasääntöä noudatettu;
2017: vaarana, että keskipitkän aikavälin
tavoitteeseen tähtäävältä sopeutusuralta poiketaan
jonkin verran.
2016: vaarana, että keskipitkän aikavälin
tavoitteeseen tähtäävältä sopeutusuralta poiketaan
jonkin verran;
2017: ei poikkeamaa keskipitkän aikavälin
tavoitteeseen tähtäävältä sopeutusuralta.
2016: vaarana, että keskipitkän aikavälin
tavoitteeseen tähtäävältä sopeutusuralta poiketaan
jonkin verran; väliaikaista velkasääntöä noudatettu;
2017: vaarana merkittävä poikkeama keskipitkän
aikavälin tavoitteeseen tähtäävältä sopeutusuralta;
väliaikaista velkasääntöä noudatettu.
2016: vaarana, että keskipitkän aikavälin
tavoitteeseen tähtäävältä sopeutusuralta poiketaan
jonkin verran;
2017: vaarana merkittävä poikkeama keskipitkän
aikavälin tavoitteeseen tähtäävältä sopeutusuralta.

*

Edistynyt vain vähän

Ei ole edistynyt

Ei ole edistynyt

Edistynyt vain vähän

Edistynyt jonkin verran

Edistynyt vain vähän

Edistynyt jonkin verran

Komissio antoi 18. toukokuuta 2016 SEUT-sopimuksen 126 artiklan 3 kohdan nojalla kertomuksen, sillä
jäsenvaltio ei edistynyt riittävästi velkasäännön noudattamisessa vuonna 2015. Kertomuksessa todettiin,
että kaikkien merkityksellisten tekijöiden arvioinnin perusteella velkakriteerin olisi katsottava täyttyneen.
Komissio antaa piakkoin uuden kertomuksen.
**
Virkaa tekevä hallitus toimitti alustavan talousarviosuunnitelman, jonka mukaan politiikka säilyy
muuttumattomana.
*** Tähän päätelmään päästään, kun tämänhetkinen arvio poikkeuksellisen pakolaismäärän ja
turvallisuustoimenpiteiden vaikutuksesta julkiseen talouteen vuonna 2016 (jota Itävalta voi hyödyntää
edelleen vuonna 2017, jotta voidaan varmistaa kohtelu, joka on tasavertainen niiden jäsenvaltioiden
kanssa, jotka ovat kauempana keskipitkän aikavälin tavoitteesta) jätetään vaatimuksen noudattamisen
arvioinnin ulkopuolelle.
**** Komissio antoi 18. toukokuuta 2016 SEUT-sopimuksen 126 artiklan 3 kohdan nojalla kertomuksen, sillä
vuonna 2015 Suomen julkisen talouden velka ylitti 60 prosenttia suhteessa BKT:hen. Kertomuksessa
todettiin, että merkityksellisten tekijöiden arvioinnin perusteella velkakriteerin olisi katsottava
täyttyneen.
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Taulukko 2b: Yhteenveto alustavia talousarviosuunnitelmia koskevista komission
maakohtaisista lausunnoista – jäsenvaltiot, joihin sovelletaan vakaus- ja
kasvusopimuksen korjaavaa osiota
Yleisarvio siitä, onko alustava talousarvio vakaus- ja
kasvusopimuksen mukainen
Jäsenvaltiot

*
**

Komission syksyn
2016 talousennusteeseen
perustuva
yleisarvio

ES*

Vaarana, ettei
vaatimuksia
noudateta

FR

Pitkälti
vaatimusten
mukainen

PT**

Vaarana, ettei
vaatimuksia
noudateta

Komission syksyn 2016 talousennusteeseen
perustuva yleisarvio

2016: alijäämää koskeva välitavoite
saavutettu, julkisen talouden toimia ei
toteutettu;
2017: alijäämää koskevaa välitavoitetta ei
saavutettu; julkisen talouden toimia ei
toteutettu muuttumattomaan politiikkaan
perustuvan alustavan talousarviosuunnitelman
mukaisesti.
2016: alijäämää koskeva välitavoite
saavutettu, julkisen talouden toimia ei
toteutettu;
2017: ennakoitu alijäämä hieman alle 3 %
suhteessa BKT:hen; julkisen talouden toimia
ei toteutettu.
2016: odotettavissa liiallisen alijäämän
korjaaminen ajoissa ja kestävällä tavalla;
julkisen talouden toimet toteutettu;
2017: vaarana merkittävä poikkeama
keskipitkän aikavälin tavoitteeseen tähtäävältä
sopeutusuralta;
väliaikaista velkasääntöä ei lähtökohtaisesti
ole noudatettu.

Edistyminen finanssipoliittisia ja
rakenteellisia uudistuksia koskevien
vuoden 2016 maakohtaisten suositusten
noudattamisessa

Edistynyt vain vähän

Edistynyt vain vähän

Edistynyt vain vähän

Virkaa tekevä hallitus toimitti alustavan talousarviosuunnitelman, jonka mukaan politiikka säilyy
muuttumattomana.
Portugaliin sovelletaan tällä hetkellä vakaus- ja kasvusopimuksen korjaavaa osiota, mutta on mahdollista,
että vuodesta 2017 siihen sovelletaan ennalta ehkäisevää osiota, jos liiallinen alijäämä korjataan ajoissa
ja kestävällä tavalla.
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