
EUROOPAN 
TILINTARKASTUS
TUOMIOISTUIN

FI 2015

Tiivistelmä erityiskertomuksesta 
nro 18/2015
Vaikeuksissa oleville maille annettu 
rahoitustuki



EUROOPAN TILINTARKASTUSTUOMIOISTUIN 
12, rue Alcide De Gasperi 
1615 Luxembourg 
LUXEMBOURG

P. +352 4398-1

Sähköposti: eca-info@eca.europa.eu 
Internet: http://eca.europa.eu

Twitter: @EUAuditorsECA 
YouTube: EUAuditorsECA 
Facebook: European Court of Auditors

Tilintarkastustuomioistuimen kaikki huomautukset, johtopäätökset ja 
suositukset sisältävään kertomukseen sekä komission vastauksiin voi perehtyä 
osoitteessa http://eca.europa.eu

Suuri määrä muuta tietoa Euroopan unionista on käytettävissä internetissä 
Europa-palvelimen kautta (http://europa.eu).
Luxemburg: Euroopan unionin julkaisutoimisto, 2015

Print ISBN 978-92-872-3685-2 doi:10.2865/712493 QJ-04-15-867-FI-C
PDF ISBN 978-92-872-3706-4 doi:10.2865/542253 QJ-04-15-867-FI-N
EPUB ISBN 978-92-872-3690-6 doi:10.2865/184906 QJ-04-15-867-FI-E

© Euroopan unioni, 2015
Tekstin jäljentäminen on sallittua, kunhan lähde mainitaan.

Printed in Luxembourg

http://eca.europa.eu


Vaikeuksissa oleville 
maille annettu 
rahoitustuki

Tiivistelmä 
erityiskertomuksesta 

nro 18/2015

FI 2015





01

Vaikeuksissa oleville 
maille annettu 
rahoitustuki
Eurooppa koki seitsemän vuotta sitten rahoituskriisin, joka muuttui valtionvel-
kakriisiksi. Valtionvelkakriisin syntymiseen oli monia syitä, kuten heikko pank-
kivalvonta, huono finanssipolitiikka ja ongelmat suurissa rahoituslaitoksissa (ja 
niistä seuranneet pelastamisen kustannukset, jotka koituivat suuren yleisön 
maksettavaksi). Kriisi pyyhki EU:n jäsenvaltioiden yli kahdessa aallossa vaikuttaen 
ensin euroalueen ulkopuolisiin maihin vuosina 2008–2009 ja leviten myöhem-
min euroalueelle.

Entä onnistuttiinko tämä vaikea tilanne selvittämään? Rahoitustuen tarjoamis-
ta varten suunniteltiin useita oikeudellisia välineitä. Euroalueen ulkopuoliset 
jäsenvaltiot saivat hyödyntää olemassa olevaa maksutasemekanismia. Irlanti ja 
Portugali saivat apua uudesta Euroopan rahoituksenvakautusmekanismista 
(ERVM) ja Euroopan rahoitusvakausvälineestä (ERVV). Vain maksutasemekanis-
mi ja ERVM perustettiin EU:n välineiksi Euroopan unionin toiminnasta annetun 
sopimuksen perusteella, sillä ERVV on hallitusten välinen EU:n kehyksen ulko-
puolinen väline.

Analysoimme viidelle jäsenvaltiolle (Unkarille, Latvialle, Romanialle, Irlannille 
ja Portugalille) myönnetyn rahoitustuen hallinnointia komissiossa ja esitimme 
komissiolle toimintaprosessiin liittyviä suosituksia.
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Tarkastuskohde
Tarkastuksen laajuus
Tarkastus kattoi komission hallinnoiman rahoitustuen, jota annettiin maksuta-
sejärjestelyn ja ERVM:n kautta ja jota varten komissio otti lainaa pääomamarkki-
noilta käyttäen vakuutena EU:n talousarviota. Tarkastus kattoi Unkarille, Latvialle, 
Romanialle (kaksi ensimmäistä ohjelmaa), Irlannille ja Portugalille maksetun 
rahoitustuen, ja siinä painotettiin komission osuutta näissä ohjelmissa. Tutkim-
me myös komission yhteistyötä sen kumppanien (EKP:n ja IMF:n) kanssa, mutta 
emme tarkastaneet kumppaneita.

Emme tarkastaneet EU:n poliittisella tasolla tehtyjä päätöksiä, ja rajoitimme 
tarkastuksen laajuutta useasta näkökulmasta. Emme ottaneet huomioon vaihto-
ehtoista skenaariota, jossa rahoitustukea ei anneta, tai mahdollisuutta ratkaista 
kriisit muilla keinoilla (esim. valtionvelkaa jakamalla). Emme myöskään arvioineet 
velanhoitokykyä tai sitä, millä todennäköisyydellä lainat maksetaan takaisin. 
Emme arvioineet sitäkään, onko neuvosto valinnut kriisin ratkaisemisen kannalta 
tarkoituksenmukaisimmat alijäämätavoitteet tai rakenteita koskevat ehdot. Kun 
tarkastimme komission yhteistyötä muiden kumppanien kanssa, emme arvioi-
neet, oliko niiden osallistuminen perusteltua.
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Tarkastuskysymykset
Selvitimme, hallinnoiko komissio rahoitustukiohjelmia asianmukaisesti. Tätä 
varten esitettiin seuraavat osakysymykset:

1 Havaittiinko kasvavat julkisen talouden riskit ajoissa?

2 Oliko prosessit suunniteltu niin hyvin, että voitiin vaikuttaa 
kokonaisvaltaisesti ohjelmapäätöksiin?

3 Ottiko komissio lainaa parhaalla mahdollisella korolla ja parhaiden 
velan liikkeeseenlaskua koskevien käytäntöjen mukaisesti?

4 Täyttyivätkö rahoitustukiohjelmien tärkeimmät tavoitteet?
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Havainnot
Kaikkia varoitusmerkkejä ei huomattu
On tärkeää muistaa, että kehys jäsenvaltioiden talousarvioiden seuraamiseen oli 
olemassa jo ennen kriisiä. Neuvoston varoittaminen kasvavasta julkisen talou-
den epätasapainosta oli komission vastuulla. Komissio ei ollut valmistautunut 
ensimmäisiin rahoitustukea koskeviin pyyntöihin.

Totesimme, että komissio arvioi maiden talousarvioiden olevan vahvempia kuin 
miksi ne tosiasiassa osoittautuivat. Yksi merkittävä heikkous komission arvioin-
neissa ennen vuotta 2009 oli se, että julkisen sektorin ehdollisten sitoumusten 
lisääntymisestä ei raportoitu - ne nimittäin muuttuivat usein todelliseksi velaksi 
kriisin aikana. Komissio ei myöskään kiinnittänyt riittävästi huomiota suurten 
ulkomaisten rahoitusvirtojen, pankkien tilan ja viime kädessä julkistalouden 
väliseen yhteyteen.

Vuosina 2011, 2013 ja 2014 tehdyillä vakaus- ja kasvupaketin uudistuksilla pyrittiin 
puuttumaan kriisiä edeltävän kauden heikkouksiin lisäämällä makrotalouden 
valvontaa. Komissio oli kuitenkin vuonna 2008 valmistautumaton hallinnoimaan 
rahoitusapua, kun maat alkoivat esittää pyyntöjään.
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Haasteeseen vastaaminen
Etumatkan kurominen umpeen
Komissio onnistui ottamaan vastaan uuteen ohjelmien hallinnointiin liittyvät 
tehtävät, joihin kuuluivat keskustelut kansallisten viranomaisten kanssa, oh-
jelmaennusteiden ja rahoitusvajearvioiden laadinta sekä uudistustarpeiden 
tunnistaminen. Ottaen huomioon alun aikapaineet ja relevantin kokemuksen 
vähyyden tämä oli hyvä saavutus.

Komissio oli yleensä perusteellinen hankkiessaan tarvittavat tiedot. Se kokosi 
entistä enemmän sisäistä asiantuntemusta ja oli yhteydessä moniin eri sidosryh-
miin apua pyytäneissä maissa.

Monimutkaiset välineet
Makrotalous- ja alijäämäennusteiden tuottaminen ei ollut uusi toimi. Komissio 
käytti ennusteiden tekemiseen olemassa olevaa ja melko monimutkaista lasken-
tataulukkopohjaista välinettä. Laadunvalvonta rajoittui pääasiassa ennusteiden 
eri osien yhteensovittamiseen, eikä johto pyytänyt perusteluja ennusteiden 
taustaoletuksille. Oli hyvin vaikea arvioida keskeisten oletusten, kuten fiskaa-
listen kerrointen, uskottavuutta sekä myöhemmissä tarkasteluissa että johdon 
laatiessa varsinaisia ennusteita.
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Alkuvaikeuksia
Tukiohjelmien perusta oli enimmäkseen vakaa, kun otetaan huomioon tuona 
aikana EU-tasolla vallinnut politiikka ja taloudellinen tietämys. Komission proses-
sissa oli kuitenkin yleisenä heikkoutena dokumentaation puuttuminen. Sitä ei 
ollut suunniteltu niin, että ajassa voitaisiin palata taaksepäin arvioimaan tehtyjä 
päätöksiä. Emme voineet todentaa joitakin neuvostolle toimitettuja olennaisia 
tietoja, kuten eräitä ohjelmia varten alun perin tehtyjä arvioita rahoitusvajeesta.

Tämä voi johtua osittain kriisitilanteesta, alkuvaiheen aikapaineesta sekä siitä, 
että ohjelmien hallinnointi oli komissiolle uutta. Tietojen saatavuus parani ajan 
mittaan, mutta viimeisimmistäkin ohjelmista puuttui joitakin keskeisiä asiakirjoja.

Yhteisymmärryspöytäkirjan ehdot oli enimmäkseen perusteltu viittaamalla 
erityisesti neuvoston päätökseen. Ehtojen painopiste ei kuitenkaan aina ollut 
riittävästi neuvoston asettamissa yleisissä talouspolitiikan ehdoissa.
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Lähestymistavat vaihtelivat
Näimme useita esimerkkejä siitä, että maita ei kohdeltu samalla tavalla saman-
kaltaisissa tilanteissa. Tuen ehtoja hallinnoitiin kussakin ohjelmassa eri tavoin. 
Joissakin ohjelmissa ne olivat kokonaisuutena katsoen vähemmän tiukat, joten 
ne oli myös helpompi täyttää. Kun vertailtiin maita, joilla oli samanlaisia raken-
teellisia heikkouksia, todettiin, että vaaditut uudistukset eivät aina olleet oikeassa 
suhteessa ongelmiin tai ne olivat hyvin erilaisia. Osassa maista alijäämätavoit-
teet olivat löyhemmät kuin talouden tilanteen perusteella olisi ilmeisesti ollut 
perusteltua.

Laadunvalvonta oli vähäistä
Yksi syy näihin puutteisiin oli se, että ohjelmien suunnittelu ja seuranta olivat 
suurelta osin komission ohjelmatyöryhmien varassa. Ennen kuin työryhmien 
laatimat keskeiset asiakirjat päätyivät neuvostolle tai komissiolle, niitä tarkas-
teltiin uudelleen, mutta se oli useastakin näkökohdasta riittämätöntä. Kukaan 
työryhmän ulkopuolinen ei tarkastanut niiden perustana olevia laskelmia, 
asiantuntijoiden työtä ei valvottu huolellisesti eikä uudelleentarkasteluprosessia 
dokumentoitu kunnolla.
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Parantamisen varaa
Myönteistä oli, että neuvoston ja komission tekemien päätösten perustana 
olevat ohjelma-asiakirjat ovat huomattavasti parempia kuin ensimmäisen 
rahoitustukipyynnön aikaan. Tämä oli sen ansiota, että ohjelmien hallinnointiin 
osoitettiin lisähenkilöstöä, kokemusta karttui ja valmistautuminen oli aiempaa 
parempaa. Uudemmistakin ohjelma-asiakirjoista kuitenkin puuttui joitakin 
olennaisia tietoja.

Komissio käytti seurantaan suoriteperusteisia alijäämätavoitteita. Tämä varmis-
taa liiallisia alijäämiä koskevan menettelyn noudattamisen. Samalla se kuitenkin 
tarkoittaa, että kun päätetään ohjelman jatkamisesta, komissio ei voi varmasti 
raportoida, onko edunsaajajäsenvaltio saavuttanut alijäämätavoitteen, koska 
suoriteperusteiset alijäämät voidaan määrittää vasta tietyn ajan kuluttua. Ehto-
jen täyttymisestä ei raportoitu järjestelmällisesti.

Niiden täyttymättä jäämisen ilmaisemiseen käytettiin monia eri termejä, mikä 
aiheutti sekaannusta. Joistakin ehdoista ei raportoitu lainkaan. Joidenkin ehtojen 
kerrottiin täyttyneen, vaikka se ei ollut totta.
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Lainanotto täytti rahoitustarpeet 
vaikka olosuhteiden vuoksi oli alun 
perin vaikeaa aina noudattaa 
parasta käytäntöä
Komission joukkovelkakirjojen liikkeeseenlaskut olivat menestys, sillä ne kaikki 
houkuttelivat pääomamarkkinoilta kysyntää niin paljon, että ne myytiin lop-
puun. Komissio järjesti joukkovelkakirjojen liikkeeseenlaskut oikeaan aikaan. 
Lopulliset lainakustannukset olivat markkinoiden ja vertailutasojen mukaisia. 
Tosiasiallisessa menettelyssä hintatasot olivat joskus korkeampia kuin pääjärjes-
täjien alun perin ilmoittamat.

Velanhoitoprosessissa esiintyi useita puutteita alkuvuosina. Niitä selittää osittain 
tähän tehtävään määrätyn komission henkilöstön vähäinen määrä. Puutteet 
eivät vaikuttaneet osoitettavasti lainanoton tulokseen. Suuri osa puutteista pai-
kattiin myöhemmissä liikkeeseenlaskuissa, joten suositus koskee vain puutteita, 
joiden havaittiin tarkastuksen aikaan olevan vielä jäljellä.
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Ohjelmien tavoitteet saavutettiin
Lähes kaikki tarkistetut alijäämätavoitteet saavutettiin muutamaa poikkeusta lu-
kuun ottamatta. Kun taloudellinen toiminta hiljeni vuonna 2009, maat realisoivat 
tulojen menetyksen, joka mitätöi jopa uusien tulotoimenpiteiden hyödyt. Vero-
neutraalit tai veroja tasoittavat uudistukset aiheuttivat lyhyellä aikavälillä lisää 
kustannuksia julkiselle taloudelle, ja jotkin maat toteuttivat uusia verotoimen-
piteitä tasoittaakseen alenevaa verotulojen suhdetta BKT:hen. Rakenteelliset 
alijäämät paranivat mutta vaihtelevaan tahtiin. Osa julkisen talouden sopeu-
tuksesta toteutettiin kestämättömällä tavalla. Maat käyttivät kertaluonteisia 
toimenpiteitä tavoitteiden saavuttamiseen.

Jäsenvaltiot täyttivät suurimman osan ohjelmissaan asetetuista ehdoista, vaikka-
kin toisinaan viipeellä. Komissio ei yleensä voinut vaikuttaa viivästymisten syihin. 
Joissakin tapauksissa komissio oli kuitenkin asettanut laajoille uudistuksille 
epärealistisen tiukkoja määräaikoja. Ehtojen täyttyminen suurelta osin ei tarkoita, 
että kaikki tärkeät ehdot olisivat täyttyneet. Lisäksi huomasimme, että jäsen-
valtioilla oli taipumuksena jättää tärkeiden ehtojen täyttäminen ohjelmakauden 
loppuvaiheeseen.

Ohjelmat kannustivat onnistuneesti uudistuksien tekemiseen. Maat enim-
mäkseen jatkoivat uudistuksia, jotka pantiin alulle ohjelmaehtojen mukaan. 
Uudistuksia oli tarkastuksemme ajankohtaan mennessä kumottu vain vähän. 
Peruutusten vastapainona tehtiin vaihtoehtoisia uudistuksia, joiden mahdollinen 
vaikutus ei useinkaan ollut sama.

Neljässä kyseisistä viidestä maasta vaihtotase muuttui odotettua nopeammin. 
Se johtui suurelta osin tulotaseen odottamattomasta parantumisesta ja vähäi-
semmässä määrin kauppataseen odottamattomasta parantumisesta.
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Suositukset

a. Komission olisi luotava useiden instituutioiden muodostama 
toimintakehys, joka mahdollistaa komission henkilöstön ja 
asiantuntemuksen nopean käyttöönoton, jos on perustettava 
uusi rahoitustukiohjelma. Komission olisi kehitettävä menettelyjä 
budjettikuripaketin (ns. two pack -asetukset) puitteissa.

b. Ennusteprosessiin kohdistettavan laadunvalvonnan olisi oltava 
järjestelmällisempää.

c. Komission olisi tehostettava asioiden muistiin kirjaamista ja 
kiinnitettävä siihen huomiota laaduntarkastuksessa, jotta varmistetaan 
ohjelmapäätösten perustana olevien tekijöiden sisäinen avoimuus.

d. Komission olisi huolehdittava, että ohjelmien hallinnoinnin ja ohjelma-
asiakirjojen sisällön laadun arvioimiseksi on olemassa asianmukaiset 
menettelyt.

e. Komission olisi sisällytettävä yhteisymmärryspöytäkirjaan talousarvion 
seurantaa varten muuttujia, jotka se voi kerätä lyhyellä viipeellä.

f. Komission olisi eriteltävä, mitkä ehdot ovat keskeisiä, ja tavoiteltava 
todella tärkeitä uudistuksia.

g. Komission olisi tulevissa ohjelmissa pyrittävä virallistamaan 
instituutioiden välinen yhteistyö muiden ohjelmakumppaneiden 
kanssa.

h. Velanhoitoprosessin olisi oltava avoimempi.

i. Komissio olisi analysoitava maiden sopeutuksen keskeisiä näkökohtia 
lisää.
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Maksutasemekanismi / Euroopan 
rahoituksenvakautusmekanismi
Rahoitustuen tarkoituksena oli auttaa maita maksamaan takaisin erääntyvät lai-
nansa tai rahoittamaan vajeensa. Se tarjosi puskurin, joka helpotti kunkin maan 
ongelmien korjaamiseen tarvittavien sopeutusohjelmien toteuttamista. Yleisesti 
ottaen mekanismien avulla täytettiin tarve turvata euroalueen tai koko EU:n va-
kaus, rajoitettiin kriisin leviämisriskiä ja ehkäistiin talouden äkillisiä häiriöitä apua 
saavissa jäsenvaltioissa.

Kunkin ohjelman tavoitteet vaihtelivat yksityiskohdittain, mutta rahoitustuen 
yleisenä tavoitteena oli vakauttaa jäsenvaltioiden makrotalouden ja rahoituksen 
tila ja palauttaa niiden kyky täyttää julkiseen sektoriin (euroalue) tai maksutasee-
seen (euroalueen ulkopuoliset maat) liittyvät velvollisuutensa.

Tarkastuksen kohteena olleelle viidelle jäsenvaltiolle annetun rahoitustuen 
aikataulu

Euroalueen 
ulkopuoliset

maat

Euroalue

2014201320122011201020092008

LV (tammi 2009–tammi 2012)

HU (marras 2008–marras 2010)

RO (kesä 2009–kesä 2011)

IE (joulu 2010–joulu 2013)

PT (touko 2011–touko 2014)

RO 2 (kesä 2011–maalis 2013)
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Viiden edunsaajamaan 
lainajärjestelyjen keskeiset 
piirteet

Maksutasemeka-
nismi ERVM ERVV

Institutionaalinen 
muoto EU:n mekanismi EU:n mekanismi

Euroalueen 
maiden omistama 
yksityisyritys

Pääomarakenne Taataan EU:n 
talousarviosta

Taataan EU:n 
talousarviosta

Vakuudet euroalu-
een mailta

Lainanantokapasi-
teetti euroina 50 miljardia euroa 60 miljardia euroa 440 miljardia euroa

Välineet Lainat, 
luottojärjestelyt

Lainat, 
luottojärjestelyt

Lainat, ostettu 
joukkovelka-
kirjoja ensi- ja 
jälkimarkkinoilla

Kesto Pysyvä mekanismi Tilapäinen 
mekanismi

Tilapäinen 
mekanismi

Tärkeimmät 
päätöksentekoelimet

Neuvosto määräenemmistöllä ää-
nestämällä Euroopan komission 
ehdotuksesta

ERVV:n johtokunta 
(eli euroryhmän 
jäsenet)

Rahoituksen 
oikeusperusta

SEUT-sopimuksen 
143 artikla

SEUT-sopimuksen 
122 artikla

Hallitustenvälinen 
päätös
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