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LYHENTEET
MAAT
BE
BG
CZ
DK
DE
EE
IE
GR
ES
FR
IT
CY
LV
LT

Belgia
Bulgaria
Tšekki
Tanska
Saksa
Viro
Irlanti
Kreikka
Espanja
Ranska
Italia
Kypros
Latvia
Liettua

MUUT
BKT
EKP
EKPJ
EMI
EMU
EU
IMF
KHI
YKHI

bruttokansantuote
Euroopan keskuspankki
Euroopan keskuspankkijärjestelmä
Euroopan rahapoliittinen instituutti
talous- ja rahaliitto
Euroopan unioni
Kansainvälinen valuuttarahasto
kuluttajahintaindeksi
yhdenmukaistettu kuluttajahintaindeksi

LU
HU
MT
NL
AT
PL
PT
RO
SI
SK
FI
SE
UK

Luxemburg
Unkari
Malta
Alankomaat
Itävalta
Puola
Portugali
Romania
Slovenia
Slovakia
Suomi
Ruotsi
Iso-Britannia

Euroopan yhteisöjen käytännön mukaisesti EU-maiden nimet ovat aakkosjärjestyksessä
kunkin maan omakielisen nimen mukaan (eivät suomennoksen mukaan).
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I

JOHDANTO

Euro otettiin käyttöön 1.1.1999. Euroopan unionin (EU) jäsenvaltioista kolmetoista on
tähän mennessä ottanut sen käyttöön perustamissopimuksen vaatimusten mukaisesti,
viimeisimpänä Slovenia 1.1.2007. Vuosien 2004 ja 2007 laajentumiskierrosten jälkeen
EU:ssa on kuitenkin edelleen neljätoista sellaista jäsenvaltiota, jotka eivät ole talous- ja
rahaliiton täysjäseniä eivätkä siis ole ottaneet euroa käyttöön.

Tämä lähentymisraportti on laadittu Kyproksen pyydettyä maaraporttia 13.2.2007 ja
Maltan pyydettyä maaraporttia 27.2.2007. Laatimalla tämän raportin Euroopan
keskuspankki (EKP) täyttää Euroopan yhteisön perustamissopimuksen (jäljempänä
”perustamissopimus”) artiklan 122 kohdassa 2 ja artiklan 121 kohdassa 1 määrättyä
tehtäväänsä eli antaa Euroopan unionin neuvostolle (jäljempänä ”EU:n neuvosto”)
kertomuksia ”jäsenvaltioiden edistymisestä talous- ja rahaliiton toteuttamiseen liittyvien
jäsenvaltioiden velvollisuuksien täyttämisessä” vähintään kerran kahdessa vuodessa tai
sellaisen jäsenvaltion pyynnöstä, jota koskee poikkeus. Sama tehtävä on annettu myös
Euroopan komissiolle, joka sekin on laatinut raportin. EKP:n ja komission raportit
toimitetaan EU:n neuvostolle samanaikaisesti.

Tässä raportissa on käytetty samaa arviointimenetelmää kuin aiemmissakin EKP:n
lähentymisraporteissa. EKP arvioi, ovatko raporttia pyytäneet kaksi maata saavuttaneet
kestävän lähentymisen korkean tason, onko niiden kansallinen lainsäädäntö sopusoinnussa
perustamissopimuksen kanssa ja onko lainsäädäntöä koskevat vaatimukset täytetty niin,
että maiden kansalliset keskuspankit voivat tulla kiinteäksi osaksi eurojärjestelmää.

Taloudellisen lähentymisprosessin tarkastelu vaatii pohjakseen laadukkaita ja luotettavia
tilastoja. Poliittiset näkökohdat eivät saa vaikuttaa etenkään julkista taloutta koskevien
tilastojen laadintaan ja raportointiin. Jäsenvaltioita on kehotettu pitämään tilastojensa
laatua ja luotettavuutta ensiarvoisen tärkeänä asiana ja varmistamaan, että niillä on
tilastojen laadinnassa käytössään asianmukainen varmistusjärjestelmä, sekä noudattamaan
tilastoinnissa

vähimmäisstandardeja.

Noudatettavien

standardien

tulisi

vahvistaa

kansallisten tilastolaitosten riippumattomuutta, koskemattomuutta ja vastuuvelvollisuutta
ja vahvistaa osaltaan luottamusta julkisen talouden tilastojen laatuun (ks. tilastoja koskeva
liite luvussa 4).
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Englanninkielisessä lähentymisraportissa on viisi lukua. Luvussa 2 käsitellään
taloudellisen

ja

oikeudellisen

lähentymisen

arvioinnissa

käytettyä

menetelmää.

Tärkeimmät arviointitulokset esitetään maittaisissa yhteenvedoissa luvussa 3. Luvussa 4
(ei

suomennettu)

kummassakin

arvioidaan

tarkasteltavana

yksityiskohtaisemmin
olevassa

taloudellista

jäsenvaltiossa

ja

lähentymistä
selostetaan

lähentymisindikaattorien tilastollisia laskentamenetelmiä. Luvussa 5 (ei suomennettu)
tarkastellaan, onko näiden jäsenvaltioiden kansallinen lainsäädäntö, keskuspankin
perussääntö mukaan luettuna, sopusoinnussa perustamissopimuksen artiklojen 108 ja 109
sekä EKPJ:n perussäännön kanssa.
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2

ARVIOINTIMENETELMÄ

2.1

TALOUDELLINEN LÄHENTYMINEN

Arvioidessaan tarkasteltavien kahden jäsenvaltion taloudellisen lähentymisen tilaa EKP
soveltaa samaa arviointimenetelmää kumpaankin maahan. Menetelmä perustuu ensiksikin
perustamissopimuksen määräyksiin ja EKP:n tapaan soveltaa niitä. Määräykset koskevat
hintojen, julkisen talouden rahoitusaseman ja velkasuhteen, valuuttakurssien sekä pitkien
korkojen kehitystä ja muita tekijöitä. Toiseksi menetelmän perustana ovat monet mennyttä
ja

tulevaa

kehitystä

kuvaavat

talouden indikaattorit, joiden

katsotaan

olevan

käyttökelpoisia lähentymisen kestävyyden tarkemmassa arvioinnissa. Kehikoissa 1–4
viitataan lyhyesti perustamissopimuksen määräyksiin. Lisäksi niissä selostetaan EKP:n
kunkin määräyksen kohdalla soveltamien arviointimenetelmien yksityiskohtia.

Tämä raportti pohjautuu EKP:n (ja sitä ennen Euroopan rahapoliittisen instituutin EMIn)
aiempien raporttien periaatteisiin. Näin varmistetaan jatkuvuus ja tasavertainen kohtelu.
EKP noudattaa tiettyjä johtavia periaatteita lähentymiskriteerien soveltamisessa.
Ensinnäkin yksittäisiä kriteereitä tulkitaan ja sovelletaan tiukasti. Tämä periaate perustuu
siihen, että kriteerien ensisijainen tarkoitus on varmistaa, että euroalueeseen otetaan vain
sellaisia jäsenvaltioita, joiden taloudelliset olot edistävät hintavakautta ja euroalueen
yhtenäisyyttä.

Toiseksi

lähentymiskriteerit

muodostavat

yhtenäisen

ja

eheän

kokonaisuuden, ja ne on täytettävä kaikilta osiltaan. Perustamissopimuksessa kriteerit
esitetään

yhdenvertaisina

eikä

niitä

aseteta

tärkeysjärjestykseen.

Kolmanneksi

lähentymiskriteerien on täytyttävä arviointihetken tietojen perusteella. Neljänneksi
lähentymiskriteereitä tulee soveltaa johdonmukaisesti, avoimesti ja selkeästi. Lisäksi
korostetaan, että lähentymisessä on onnistuttava pysyvästi, ei pelkästään tiettynä
ajankohtana. Tämän vuoksi maaraporteissa käsitellään seikkaperäisesti lähentymisen
kestävyyttä.

Arvioitavien maiden talouskehitystä tarkastellaan takautuvasti, periaatteessa kymmenen
edellisen vuoden ajalta. Näin voidaan suhteellisen hyvin päätellä, missä määrin nykyinen
kehitys johtuu aidoista rakenteellisista muutoksista, ja tämän perusteella puolestaan
voidaan arvioida taloudellisen lähentymisen kestävyyttä varsin luotettavasti.
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Lisäksi tulevaa kehitystä arvioidaan niin laajasti kuin on tarpeen. Tässä yhteydessä
korostetaan, että suotuisan taloudellisen kehityksen kestävyys riippuu olennaisesti siitä,
reagoidaanko talouspolitiikalla nykyisiin ja tuleviin haasteisiin oikealla ja kestävällä
tavalla. Ennen kaikkea korostetaan, että taloudellisen lähentymisen kestävyys riippuu siitä,
miten hyvät lähtöasemat saadaan ja millaista politiikkaa euron käyttöönoton jälkeen
harjoitetaan.

Arviointimenetelmää sovelletaan erikseen kumpaankin jäsenvaltioon. Maaraportteja,
joissa käsitellään kunkin jäsenvaltion kehitystä, tulee perustamissopimuksen artiklan 121
mukaisesti tarkastella erikseen.

Tämän lähentymisraportin luvut perustuvat 26.4.2007 käytettävissä olleisiin tietoihin.
Lähentymiskriteerien soveltamisessa käytetyt tilastotiedot on toimittanut Euroopan
komissio (ks. myös tilastoja koskeva liite luvussa 4 sekä taulukot ja kuviot). Pitkiä korkoja
koskevat tiedot se on kerännyt yhteistyössä EKP:n kanssa. Hintakehitystä ja pitkien
korkojen kehitystä koskevat tiedot lähentymisestä ulottuvat maaliskuuhun 2007 eli
viimeiseen kuukauteen, jolta yhdenmukaistettua kuluttajahintaindeksiä koskevat tiedot
(YKHI-tiedot) olivat saatavilla. Valuuttakurssien kuukausitietojen tarkastelujakso päättyy
tässä raportissa maaliskuuhun 2007 ja päivittäisten tietojen 26.4.2007. Tiedot julkisen
talouden rahoitusasemasta ulottuvat vuoden 2006 loppuun. Huomioon otetaan myös eri
lähteistä

saadut

lähentymisohjelmat

ennusteet
samoin

sekä
kuin

tarkasteltavien

muut

tiedot,

joita

jäsenvaltioiden
pidetään

uusimmat

merkityksellisinä

lähentymisen kestävyyden ennakoivan arvioinnin kannalta. Myös Euroopan komission
kevään talousennusteet, jotka julkistettiin 7.5.2007, ovat mukana aineistossa. EKP:n
neuvosto hyväksyi raportin 14.5.2007.
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Hintakehitystä koskevia perustamissopimuksen määräyksiä ja tapaa, jolla EKP on
soveltanut niitä, kuvataan kehikossa 1.

Kehikko 1
Hintakehitys
1

Perustamissopimuksen määräykset

Perustamissopimuksen artiklan 121 kohdan 1 ensimmäisessä luetelmakohdassa on
seuraava vaatimus:
”hintatason korkeatasoisen vakauden toteutuminen; tämä on ilmeistä, jos rahanarvon
alenemisaste on lähellä korkeintaan kolmen hintatason vakaudessa parhaiten suoriutuneen
jäsenvaltion vastaavaa astetta”.
Perustamissopimuksen artiklassa 121 tarkoitettuja
pöytäkirjan artiklassa 1 määrätään seuraavaa:

lähentymiskriteereitä

koskevan

”Tämän sopimuksen 121 artiklan 1 kohdan ensimmäisessä luetelmakohdassa tarkoitetulla
hintatason vakauden arviointiperusteella tarkoitetaan, että jäsenvaltio on saavuttanut
kestävän hintatason vakauden ja tarkasteluajankohtaa edeltävän vuoden aikana todetun
keskimääräisen rahanarvon alenemisasteen, joka ylittää enintään 1,5 prosentilla enintään
kolmen hintatason vakaudessa parhaiten suoriutuneen jäsenvaltion vastaavan asteen.
Rahanarvon aleneminen lasketaan kuluttajahintaindeksin avulla yhtäläisin perustein ottaen
huomioon kansallisten määritelmien erot.”
2

Perustamissopimuksen määräysten soveltaminen

Tässä raportissa EKP soveltaa näitä perustamissopimuksen määräyksiä seuraavalla
tavalla:
-

-

Ensiksikin kun kyseessä on ”tarkasteluajankohtaa edeltävän vuoden aikana todettu
keskimääräinen
rahanarvon
alenemisaste”,
inflaatiovauhti
on
laskettu
yhdenmukaistetun kuluttajahintaindeksin (YKHI) viimeisen saatavissa olevan
12 kuukauden keskiarvon muutoksena edellisten 12 kuukauden keskiarvosta. Näin
ollen inflaatiovauhtia on tässä raportissa tarkasteltu huhtikuusta 2006
maaliskuuhun 2007.
Toiseksi käsitettä ”enintään kolme hintatason vakaudessa parhaiten suoriutunutta
jäsenvaltiota”, jota on käytetty viitearvon määritelmässä, on sovellettu käyttämällä
kolmen alhaisimman inflaation maan inflaatiovauhdin painottamatonta aritmeettista
keskiarvoa. Nämä kolme EU-maata ovat Suomi (1,3 %), Puola (1,5%) ja Ruotsi
(1,6 %). Keskimääräiseksi inflaatiovauhdiksi saadaan siis 1,5 %, ja kun siihen lisätään
1½ prosenttiyksikköä, viitearvoksi tulee 3,0 %.

Inflaatiota on mitattu käyttämällä yhdenmukaistettuja kuluttajahintaindeksejä (YKHI),
jotka on kehitetty, jotta hintavakautta koskevaa lähentymistä voitaisiin arvioida yhtäläisin
perustein (ks. tilastoja koskeva liite). Euroalueen keskimääräinen inflaatiovauhti on
esitetty tämän raportin tilasto-osassa.
Jotta hintakehityksen kestävyyttä voidaan arvioida yksityiskohtaisesti, jäsenvaltioiden
keskimääräistä YKHI-inflaatiota huhtikuusta 2006 maaliskuuhun 2007 ulottuvalla vuoden
EKP
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pituisella tarkastelujaksolla verrataan kymmenen edellisen vuoden hintakehitykseen. Tässä
yhteydessä tarkastellaan rahapolitiikan linjausta ja erityisesti sitä, onko hintavakauden
saavuttaminen ja ylläpitäminen ollut rahapolitiikasta vastaavien viranomaisten pääasiallisena
tavoitteena. Lisäksi arvioidaan, millainen on ollut muiden talouspolitiikan osa-alueiden sekä
kokonaistaloudellisen ympäristön vaikutus tämän tavoitteen saavuttamiseen. Hintakehitystä
arvioidaan kysynnän ja tarjonnan kannalta tarkastellen mm. yksikkötyökustannuksiin ja
tuontihintoihin vaikuttavia tekijöitä. Lopuksi vertaillaan hintojen kehitystä muilla
hintaindekseillä laskettuna (mm. ilman jalostamattomien elintarvikkeiden ja energian hintoja
laskettu yhdenmukaistettu kuluttajahintaindeksi, kansallinen kuluttajahintaindeksi, ilman
välillisten verojen muutoksia laskettu kuluttajahintaindeksi, yksityisen kulutuksen
deflaattori, BKT:n deflaattori ja tuottajahinnat). Tulevaa kehitystä arvioidaan tarkastelemalla
tulevien

vuosien

inflaationäkymiä

ja

keskeisten

kansainvälisten

järjestöjen

ja

markkinaosapuolten inflaatioennusteita. Lisäksi tarkastellaan sellaisia rakenteellisia
näkökohtia, joilla on merkitystä pyrittäessä säilyttämään hintavakauden kannalta otolliset
olosuhteet euron käyttöönoton jälkeen.

Julkisen talouden kehitystä koskevia perustamissopimuksen määräyksiä sekä niihin
liittyviä EKP:n soveltamis- ja menettelytapoja kuvataan kehikossa 2.

Kehikko 2
Julkisen talouden kehitys
1

Perustamissopimuksen määräykset

Perustamissopimuksen artiklan 121 kohdan 1 toisessa luetelmakohdassa on seuraava
vaatimus:
”kestävä julkisen talouden tilanne; tämä on ilmeistä, jos valtion julkisyhteisöjen
talousarvioiden osalta on tilanne, jossa ei ole 104 artiklan 6 kohdassa tarkoitettua liiallista
alijäämää”.
Perustamissopimuksen artiklassa 121 tarkoitettuja
pöytäkirjan artiklassa 2 määrätään seuraavaa:

lähentymiskriteereitä

koskevan

”Tämän sopimuksen 121 artiklan 1 kohdan toisessa luetelmakohdassa tarkoitettu
julkistalouden tilannetta koskeva arviointiperuste merkitsee, ettei jäsenvaltiota
tarkasteluajankohtana koske tämän sopimuksen 104 artiklan 6 kohdassa tarkoitettu
neuvoston päätös liiallisen alijäämän olemassaolosta kyseisessä jäsenvaltiossa.”
Perustamissopimuksen artiklassa 104 määrätään liiallisia alijäämiä koskevasta
menettelystä. Euroopan komission tulee artiklan 104 kohtien 2 ja 3 mukaan laatia
kertomus, jos jäsenvaltio ei täytä julkisen talouden kurinalaisuutta koskevia vaatimuksia,
erityisesti jos
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(a)

julkisen talouden ennakoidun tai toteutuneen alijäämän suhde BKT:hen ylittää
viitearvon (joka liiallisia alijäämiä koskevasta menettelystä laaditun pöytäkirjan
mukaan on 3 % BKT:stä), paitsi
- jos tämä suhde on pienentynyt olennaisesti tai jatkuvasti tasolle, joka on lähellä
viitearvoa, tai vaihtoehtoisesti
- jos viitearvon ylittyminen on vain poikkeuksellista ja väliaikaista ja suhde
pysyy lähellä viitearvoa;

(b)

julkisen velan suhde BKT:hen ylittää viitearvon (joka liiallisia alijäämiä
koskevasta menettelystä laaditun pöytäkirjan mukaan on 60 % BKT:stä), paitsi jos
suhde pienenee riittävästi ja lähestyy riittävän nopeasti viitearvoa.

Euroopan komission kertomuksessa tulee ottaa huomioon myös se, onko julkisen talouden
alijäämä suurempi kuin julkiset investointimenot, sekä kaikki muut tärkeät tekijät mukaan
lukien jäsenvaltion keskipitkän aikavälin taloudellinen tilanne ja julkisen talouden
rahoitusasema. Komissio voi laatia kertomuksen silloinkin, kun arviointiperusteet
täyttyvät, jos sen näkökulmasta on olemassa riski, että jäsenvaltiossa syntyy liiallinen
alijäämä. Talous- ja rahoituskomitea antaa lausunnon Euroopan komission kertomuksesta.
Lopuksi EU:n neuvosto päättää artiklan 104 kohdan 6 mukaisesti komission suosituksesta,
kokonaistilanteen arvioituaan ja kyseisen jäsenvaltion mahdollisesti esittämät
huomautukset huomioon ottaen määräenemmistöllä, onko jäsenvaltiolla liiallinen
alijäämä.
2

Perustamissopimuksen määräysten soveltaminen

Lähentymisen arvioimiseksi EKP ilmaisee mielipiteensä julkisen talouden kehityksestä.
Julkisen talouden kestävyyttä arvioidessaan EKP tutkii tärkeimpiä julkisen talouden
indikaattoreita vuodesta 1997 vuoteen 2006, pohtii julkisen talouden näkymiä ja haasteita
sekä tarkastelee alijäämän ja julkisen velan kehityksen välistä yhteyttä.
Toisin kuin komissiolla, EKP:llä ei ole virallista asemaa perustamissopimuksen
artiklan 104 mukaisessa liiallisia alijäämiä koskevassa menettelyssä. EKP:n raportissa
ainoastaan kerrotaan, onko maa liiallisia alijäämiä koskevan menettelyn kohteena.
Soveltaessaan perustamissopimuksen määräystä, jossa edellytetään, että velkasuhde, joka
ylittää 60 % BKT:stä, ”pienenee riittävästi ja lähestyy riittävän nopeasti viitearvoa”, EKP
tarkastelee velkasuhteen aikaisempia ja nykyisiä kehityssuuntia.
Julkisen talouden kehityksen arviointi perustuu kansantalouden tilinpidon mukaisiin
tietoihin, jotka noudattavat Euroopan kansantalouden tilinpitojärjestelmää vuodelta 1995
(ks. tilastoja koskeva liite). Useimmat tässä raportissa esitetyt luvut on saatu Euroopan
komissiolta huhtikuussa 2007, ja ne sisältävät julkisen talouden rahoitusasemaa koskevat
tiedot vuodesta 1997 vuoteen 2006 sekä komission ennusteet vuodeksi 2007.
Julkisen talouden kestävyyttä arvioitaessa tarkasteluvuoden 2006 lukuja verrataan
jäsenvaltioiden kehitykseen edellisten 10 vuoden aikana. Aluksi arvioidaan, miten
BKT:hen suhteutettu julkisen talouden velka on kehittynyt, ja tutkitaan tähän kehitykseen
vaikuttaneita tekijöitä eli nimellisen BKT:n kasvuvauhdin ja korkojen välistä eroa,
perusjäämää sekä alijäämä-velkaoikaisua. Tämä näkökulma voi tuoda lisävalaistusta
siihen, miten merkittävästi kokonaistaloudellinen ympäristö, erityisesti BKT:n kasvun ja
EKP
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korkojen yhteisvaikutus, on vaikuttanut velkadynamiikkaan. Näin voidaan saada tietoa
myös siitä, mikä vaikutus on ollut julkisen talouden vakauttamistoimenpiteillä
perusjäämän kehityksen perusteella arvioituna tai alijäämä-velkaoikaisuun sisältyvillä
erityistekijöillä. Lisäksi tarkastellaan julkisen velan rakennetta tutkien erityisesti
lyhytaikaisen ja valuuttamääräisen velan osuuksia sekä niiden kehitystä. Vertaamalla näitä
osuuksia velkasuhteen nykyiseen kokoon tuodaan esiin, miten herkkä julkisen talouden
rahoitusasema on valuuttakurssien ja korkojen muutoksille.

Tämän jälkeen tutkitaan, miten BKT:hen suhteutettu julkisen talouden alijäämä on
kehittynyt. Tässä yhteydessä on hyvä muistaa, että monet eri tekijät vaikuttavat vuotuiseen
alijäämäsuhteeseen. Tällaiset tekijät jaotellaan usein edelleen ”suhdannetekijöihin”, jotka
kuvaavat suhdannevaihtelujen vaikutuksia alijäämään, sekä ”ei-suhdannetekijöihin”,
joiden katsotaan usein kuvaavan finanssipolitiikan rakenteellisten ja pysyvien muutosten
vaikutuksia. Ei-suhdannetekijöiden, siten kuin ne on tässä raportissa esitetty, ei kuitenkaan
voida välttämättä katsoa edustavan yksinomaan rakenteellisia muutoksia julkisen talouden
rahoitusasemassa, sillä niihin sisältyy myös toimenpiteiden ja muiden tekijöiden
väliaikaisia vaikutuksia budjettitasapainoon. Lisäksi tarkastellaan lähemmin julkisen
talouden

menojen

ja

tulojen

aikaisempia

kehityssuuntia

ja

hahmotellaan

vakauttamistoimien kohdealueita yleisellä tasolla.

Tulevan kehityksen tarkastelussa arvioidaan kansallisia budjettisuunnitelmia ja Euroopan
komission

viimeaikaisia

lähentymisohjelmassa

ennusteita

esitetyt

vuodelle 2007

finanssipolitiikan

ja

keskipitkän

otetaan

huomioon

aikavälin

strategiat.

Arvioinnin kohteena on myös vakaus- ja kasvusopimuksessa edellytettyä keskipitkän
aikavälin tavoitteen saavuttamista koskeva ennuste. Samoin arvioidaan velkasuhteen
kehitysnäkymiä finanssipolitiikan tämänhetkisen virityksen pohjalta. Lisäksi korostetaan
pitkän aikavälin haasteita julkisen talouden rahoitusaseman kestävyyden kannalta –
erityisesti niitä, jotka liittyvät ei-rahastoivien julkisten eläkejärjestelmien ongelmaan
väestönkehityksen muuttuessa ja valtion takauksiin.

Valuuttakurssikehitystä koskevia perustamissopimuksen määräyksiä ja tapaa, jolla EKP
on soveltanut niitä, kuvataan kehikossa 3.
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Kehikko 3
Valuuttakurssikehitys
1

Perustamissopimuksen määräykset

Perustamissopimuksen artiklan 121 kohdan 1 kolmannessa luetelmakohdassa on seuraava
vaatimus:
”Euroopan valuuttajärjestelmän valuuttakurssijärjestelmässä määrättyjen tavanomaisten
vaihteluvälien noudattaminen ainakin kahden vuoden ajan siten, ettei valuutan ulkoista
arvoa ole alennettu suhteessa toisen jäsenvaltion valuuttaan.”
Perustamissopimuksen artiklassa 121 tarkoitettuja
pöytäkirjan artiklassa 3 määrätään seuraavaa:

lähentymiskriteereitä

koskevan

”Tämän sopimuksen 121 artiklan 1 kohdan kolmannessa luetelmakohdassa tarkoitettu
Euroopan valuuttajärjestelmän valuuttakurssijärjestelmään osallistumista koskeva
arviointiperuste merkitsee, että jäsenvaltio on noudattanut Euroopan valuuttajärjestelmän
valuuttakurssijärjestelmässä määrättyjä tavanomaisia vaihteluvälejä ilman, että sillä on
ollut merkittäviä paineita, ainakin kahtena viimeisenä tarkasteluajankohtaa edeltävänä
vuotena. Erityisesti jäsenvaltio ei ole omasta aloitteestaan alentanut valuutan
kahdenvälistä keskusarvoa suhteessa toisen jäsenvaltion valuuttaan samana aikana.”
2

Perustamissopimuksen määräysten soveltaminen

Valuuttakurssien vakautta arvioidessaan EKP tutkii, onko maa osallistunut ERM II:een
(ERMin tilalle tuli tammikuussa 1999 ERM II) ainakin kahden vuoden ajan ennen
tarkasteluajankohtaa ilman merkittäviä paineita ja erityisesti siten, ettei valuutan ulkoista
arvoa ole alennettu suhteessa euroon. Silloinkin kun osallistumisaika on ollut lyhyempi,
valuuttakurssikehitystä on kuvattu kahden vuoden pituisena ajanjaksona kuten
aiemmissakin raporteissa.
Arvioitaessa valuuttakurssien vakautta suhteessa euroon pääpaino on asetettu siihen,
ovatko valuuttakurssit olleet lähellä ERM II:n keskuskurssia. Arvioinnissa otetaan myös
huomioon tekijät, jotka ovat saattaneet johtaa valuuttakurssin vahvistumiseen. Tämä
vastaa aiempaa lähestymistapaa. Valuuttakurssin vaihteluvälin suuruus ERM II:ssa ei siis
vaikuta valuuttakurssin vakautta koskevan kriteerin noudattamisen arviointiin.
Kysymystä ”merkittävistä paineista” on yleensä lähestytty 1) tutkimalla, kuinka paljon
valuutat ovat poikenneet ERM II:n keskuskursseistaan suhteessa euroon, 2) käyttämällä
indikaattoreina mm. valuuttakurssin heilahtelua ja kehitystä suhteessa euroon sekä
lyhyiden korkojen eroja suhteessa euroalueen korkotasoon sekä 3) pohtimalla
valuuttainterventioiden osuutta.
Kaikki toukokuusta 2005 huhtikuuhun 2007 ulottuvan tarkastelujakson kahdenväliset
valuuttakurssit ovat EKP:n virallisia viitekursseja (ks. tilastoja koskeva liite).
Sekä Kypros että Malta ovat osallistuneet ERM II:een 2.5.2005 lähtien eli hieman yli kaksi
vuotta ennen tämän raportin valmistumista. Kummankin maan valuutan kehitystä on
tarkasteltu 27.4.2005–26.4.2007 (raportti perustuu 26.4.2007 käytettävissä olleisiin tietoihin)
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vertaamalla sitä euron kehitykseen. Molempien valuuttojen kurssit suhteessa euroon olivat
vakaat 26.4.2007–14.5.2007 (raportti valmistui 14.5.2007).

Sen lisäksi, että raportissa tarkastellaan nimellisten valuuttakurssien kehitystä suhteessa
euroon, siinä käsitellään lyhyesti tämänhetkisten valuuttakurssien kestävyyttä. Kestävyyttä
tarkastellaan tutkimalla, miten reaaliset kahdenväliset ja efektiiviset valuuttakurssit ovat
kehittyneet,

ja

tarkastelemalla

vaihtotasetta,

pääomatasetta

ja

rahoitustasetta

maksutaseessa sekä ulkomaista nettovarallisuutta pitkällä aikavälillä. Markkinoiden
yhdentymistä seurataan tarkastelemalla euroalueen osuutta kunkin maan koko
ulkomaankaupasta.

Pitkien korkojen kehitystä koskevia perustamissopimuksen määräyksiä ja tapaa, jolla EKP
niitä soveltaa, kuvataan kehikossa 4.

Kehikko 4
Pitkien korkojen kehitys
1

Perustamissopimuksen määräykset

Perustamissopimuksen artiklan 121 kohdan 1 neljännessä luetelmakohdassa on seuraava
vaatimus:
”jäsenvaltion saavuttaman lähentymisen ja jäsenvaltion Euroopan valuuttajärjestelmän
valuuttakurssijärjestelmään osallistumisen pysyvyys, sellaisena kuin se ilmenee pitkän
aikavälin korkokantojen tasossa”.
Perustamissopimuksen artiklassa 121 tarkoitettuja
pöytäkirjan artiklassa 4 määrätään seuraavaa:

lähentymiskriteereitä

koskevan

”Tämän sopimuksen 121 artiklan 1 kohdan neljännessä luetelmakohdassa tarkoitettu
korkokantojen lähentymisperuste tarkasteluajankohtaa edeltävänä vuotena merkitsee, että
jäsenvaltion pitkän aikavälin korkokantojen keskimääräinen nimellistaso on enintään
kaksi prosenttiyksikköä korkeampi verrattuna enintään kolmen hintatason vakaudessa
parhaiten suoriutuneen jäsenvaltion vastaavaan tasoon. Korkokantojen taso lasketaan
jäsenvaltioiden pitkän aikavälin obligaatioiden ja vastaavien arvopapereiden perusteella
ottaen huomioon kansallisten määrittelyjen erot.”
2

Perustamissopimuksen määräysten soveltaminen

Tässä raportissa EKP soveltaa näitä perustamissopimuksen määräyksiä seuraavalla
tavalla:
-
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Ensiksi: Kun kysymyksessä on ”pitkän aikavälin korkokantojen keskimääräinen
nimellistaso” ”tarkasteluajankohtaa edeltävänä vuotena”, pitkä korko lasketaan
aritmeettisena keskiarvona viimeiseltä kahdentoista kuukauden jaksolta, jolta on
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saatavilla YKHI-tilastot. Raportissa käytetty tarkastelujakso ulottuu huhtikuusta 2006
maaliskuuhun 2007.
-

Toiseksi: Viitearvon määrittelemisessä käytettävää käsitettä ”enintään kolme
hintatason vakaudessa parhaiten suoriutunutta jäsenvaltiota” sovelletaan käyttämällä
niiden kolmen maan pitkien korkojen painottamatonta aritmeettista keskiarvoa, joita
käytettiin myös hintavakautta koskevan lähentymiskriteerin viitearvon laskennassa
(ks. kehikko 1). Tämän raportin tarkastelujakson aikana näiden kolmen maan pitkät
korot olivat 3,8 % (Ruotsi), 3,9 % (Suomi) ja 5,3 % (Puola); tästä seuraa, että
keskikorko on 4,4 %, ja kun siihen lisätään 2 prosenttiyksikköä, saadaan viitearvoksi
6,4 %.

Korot on laskettu käyttäen pitkiä korkoja koskevia yhdenmukaistettuja tietoja, jotka on
kehitetty lähentymisen arviointia varten (ks. tilastotietoja koskeva liite).
Jos jonkin jäsenvaltion yhdenmukaistetuista pitkistä koroista ei ole saatavilla tietoja,
kyseisen maan lähentymisen ja ERM II -jäsenyyden kestävyyttä arvioidaan tekemällä
mahdollisuuksien mukaan laaja rahoitusmarkkina-analyysi, jossa otetaan huomioon
julkinen velka ja muita olennaisia indikaattoreita.
Kuten

edellä

mainittiin,

perustamissopimuksessa

viitataan

selvästi

siihen,

että

”lähentymisen kestävyys” ilmenee pitkien korkojen tasossa. Sen vuoksi huhtikuusta 2006
maaliskuuhun 2007 ulottuvan tarkastelujakson korkokehitystä verrataan pitkien korkojen
kehitykseen edellisten kymmenen vuoden aikana (tai aikana, jolta tiedot ovat saatavilla) ja
selvitetään tärkeimpiä tekijöitä, jotka vaikuttivat eroihin suhteessa euroalueen pitkiin
korkoihin keskimäärin.

Perustamissopimuksen artiklan 121 kohdassa 1 edellytetään, että raportissa otetaan vielä
huomioon muita merkityksellisiä tekijöitä, nimittäin ”ecun kehitys, markkinoiden
yhdentymisen

tulokset,

vaihtotaseiden

tasapainon

tilanne

ja

kehitys

sekä

yksikkötyökustannusten ja muiden hintaosoittimien kehityksen tarkastelu”. Näitä tekijöitä
on käsitelty luvussa 4 lähentymiskriteereittäin. Koska euro otettiin käyttöön 1.1.1999,
raportissa ei enää tarkastella ecun kehitystä.
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2.2

KANSALLISEN LAINSÄÄDÄNNÖN SOPUSOINTUISUUS
PERUSTAMISSOPIMUKSEN KANSSA

2.2.1 JOHDANTO
Perustamissopimuksen artiklan 122 kohdassa 2 edellytetään, että EKP (ja komissio)
raportoivat EU:n neuvostolle artiklan 121 kohdassa 1 tarkoitetun menettelyn mukaisesti
ainakin kerran kahdessa vuodessa tai sellaisen jäsenvaltion pyynnöstä, jota koskee
poikkeus. Näissä raporteissa tulee tarkastella, onko kunkin jäsenvaltion, jota koskee
poikkeus, kansallinen lainsäädäntö, sen kansallisen keskuspankin perussääntö mukaan
luettuna, sopusoinnussa perustamissopimuksen artiklojen 108 ja 109 sekä Euroopan
keskuspankkijärjestelmän

ja

Euroopan

keskuspankin

perussäännön

(jäljempänä

perussääntö) kanssa. Tästä perustamissopimuksen velvoitteesta, jota sovelletaan niihin
jäsenvaltioihin, joita koskee poikkeus, käytetään myös nimitystä ”oikeudellinen
lähentyminen”. EKP:n oikeudellista lähentymistä koskeva arviointi ei rajoitu kansallisen
lainsäädännön sananmuodon muodolliseen arviointiin, vaan EKP voi myös arvioida,
sovelletaanko

asianomaisia

säännöksiä

perustamissopimuksen

ja

perussäännön

tarkoituksen mukaisesti. EKP on erityisen huolissaan yhä selvemmistä merkeistä siitä, että
tiettyjen jäsenvaltioiden kansallisten keskuspankkien päätöksentekoelimiin kohdistuu
paineita tavalla, joka olisi perustamissopimuksen tarkoituksen kanssa ristiriidassa
keskuspankin riippumattomuuden osalta. Näin ollen EKP seuraa tilannetta tarkasti ennen
sellaisen lopullisen myönteisen yleisarvion antamista, jonka mukaan tietyn jäsenvaltion
lainsäädäntö on perustamissopimuksen ja perussäännön kanssa sopusoinnussa.
JÄSENVALTIOT, JOITA KOSKEE POIKKEUS, JA OIKEUDELLINEN
LÄHENTYMINEN
Kypros ja Malta, joiden kansallista lainsäädäntöä tässä raportissa tutkitaan, ovat
jäsenvaltioita, joita koskee poikkeus, mikä tarkoittaa, että ne eivät vielä ole ottaneet euroa
käyttöön. Liittymisehdoista tehdyn asiakirjan1 artiklassa 4 määrätään seuraavaa: ”Jokainen
uusi jäsenvaltio osallistuu talous- ja rahaliittoon liittymispäivästä alkaen EY:n
perustamissopimuksen 122 artiklassa tarkoitettuna jäsenvaltiona, jota koskee poikkeus.”
EKP on tutkinut oikeudellisen lähentymisen tason Kyproksen ja Maltan osalta, samoin
1 Asiakirja Tšekin tasavallan, Viron tasavallan, Kyproksen tasavallan, Latvian tasavallan, Liettuan tasavallan,
Unkarin tasavallan, Maltan tasavallan, Puolan tasavallan, Slovenian tasavallan ja Slovakian tasavallan
liittymisehdoista ja niiden sopimusten mukautuksista, joihin Euroopan unioni perustuu (EUVL L 236,
23.9.2003, s. 33). Ks. Bulgarian ja Romanian osalta asiakirja Bulgarian tasavallan ja Romanian
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kuin lainsäädäntötoimet, joita ne ovat toteuttaneet tai joita niiden on toteutettava tämän
tavoitteen saavuttamiseksi.
Oikeudellisen lähentymisen arvioinnin tarkoituksena on helpottaa EU:n neuvoston
päätöstä siitä, mitkä jäsenvaltiot ”täyttävät yhteisen valuutan käyttöönoton edellytykset”.
Nämä edellytykset tarkoittavat oikeudellisessa mielessä erityisesti keskuspankin
riippumattomuutta

ja

kansallisten

keskuspankkien

oikeudellista

integroitumista

eurojärjestelmään.
OIKEUDELLISEN LÄHENTYMISEN ARVIOINTI
Oikeudellisen lähentymisen arvioinnissa noudatetaan suurin piirtein EKP:n ja EMIn
aiempien oikeudellista lähentymistä koskevien raporttien rakennetta. Tällaisia raportteja
ovat erityisesti joulukuussa 2006 julkaistu (Tšekin tasavaltaa, Viroa, Kyprosta, Latviaa,
Unkaria, Maltaa, Puolaa, Slovakiaa ja Ruotsia koskeva) lähentymisraportti, toukokuussa
2006 julkaistu (Liettuaa ja Sloveniaa koskeva) lähentymisraportti, vuoden 2004 (Tšekin
tasavaltaa, Viroa, Kyprosta, Latviaa, Liettuaa, Unkaria, Maltaa, Puolaa, Sloveniaa,
Slovakiaa ja Ruotsia koskeva) lähentymisraportti, vuoden 2002 (Ruotsia koskeva)
lähentymisraportti ja vuoden 2000 (Kreikkaa ja Ruotsia koskeva) lähentymisraportti sekä
EMIn vuoden 1998 lähentymisraportti. Kansallisen lainsäädännön tarkastelussa otetaan
huomioon myös lainsäädännölliset muutokset, jotka on toteutettu ennen 15.3.2007.

2.2.2

MUKAUTUSTEN SOVELTAMISALA

2.2.2.1 MUKAUTETTAVAT ALUEET
Niiden alueiden määrittämiseksi, joilla kansallista lainsäädäntöä on mukautettava,
tutkitaan seuraavat seikat:
–

yhteensopivuus

kansallisten

perustamissopimuksen

keskuspankkien

(artikla 108)

ja

riippumattomuutta

perussäännön

(artiklat 7

koskevien
ja 14.2)

määräysten sekä salassapitomääräysten (perussäännön artikla 38) kanssa
–

keskuspankkirahoitusta (perustamissopimuksen artikla 101) ja erityisoikeuksia
(perustamissopimuksen artikla 102) koskevien kieltojen noudattaminen ja

liittymisehdoista ja niiden sopimusten mukautuksista, joihin Euroopan unioni perustuu (EUVL L 157,
21.6.2005, s. 203), artikla 5.
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yhteisön oikeudessa edellytetyn euron yhtenäisen kirjoitustavan noudattaminen
sekä
–

kansallisten keskuspankkien oikeudellinen integroituminen eurojärjestelmään
(erityisesti perussäännön artiklojen 12.1 ja 14.3 osalta).

2.2.2.2 “SOPUSOINTU” VAI "YHDENMUKAISTAMINEN”
Perustamissopimuksen artiklassa 109 määrätään, että kansallisen lainsäädännön on oltava
”sopusoinnussa” perustamissopimuksen ja EKPJ:n perussäännön kanssa. Mahdolliset
ristiriitaisuudet on siksi poistettava. Tämän velvoitteen noudattamisen tarpeellisuuteen
eivät

vaikuta

perustamissopimuksen

ja

perussäännön

ensisijaisuus

kansalliseen

lainsäädäntöön nähden eikä kulloisenkin ristiriitaisuuden luonne.
Vaatimus siitä, että kansallisen lainsäädännön on oltava ”sopusoinnussa”, ei tarkoita, että
perustamissopimuksessa edellytettäisiin kansallisten keskuspankkien perussääntöjen
”yhdenmukaistamista”

toisiinsa

tai

EKPJ:n

perussääntöön

nähden.

Kansallisia

erityispiirteitä saa edelleen olla, kunhan ne eivät heikennä yhteisön yksinomaista
toimivaltaa rahapolitiikan alalla. EKPJ:n perussäännön artiklassa 14.4 sallitaankin
kansallisille keskuspankeille myös muita kuin EKPJ:n perussäännössä määrättyjä tehtäviä,
kunhan ne eivät ole ristiriidassa EKPJ:n tavoitteiden ja tehtävien kanssa. Tällaisia muita
tehtäviä mahdollistavat säännökset ovat selkeä esimerkki tapauksista, joissa kansallisten
keskuspankkien

perussääntöjen

”sopusoinnussa”

merkitseekin,

sallitaan
että

edelleen

kansallista

poiketa

toisistaan.

lainsäädäntöä

ja

Ilmaisu

kansallisten

keskuspankkien perussääntöjä täytyy muuttaa siten, etteivät ne ole ristiriidassa
perustamissopimuksen ja EKPJ:n perussäännön kanssa ja että kansalliset keskuspankit
integroituvat EKPJ:hin tarvittavalla tavalla. Erityisesti on muutettava kaikkia säännöksiä,
joilla

rikotaan

perustamissopimuksessa

määriteltyä

kansallisen

keskuspankin

riippumattomuutta ja sen asemaa EKPJ:n erottamattomana osana. Tämän saavuttamiseksi
ei siten ole riittävää nojautua yksinomaan yhteisön lainsäädännön ensisijaisuuteen.
Perustamissopimuksen

artiklan 109

mukainen

velvoite

kattaa

ainoastaan

yhteensopimattomuuden perustamissopimuksen ja EKPJ:n perussäännön kanssa. Myös
sellainen kansallinen lainsäädäntö, joka on ristiriidassa yhteisön johdetun oikeuden
kanssa, olisi kuitenkin mukautettava tähän johdettuun oikeuteen. Yhteisön lainsäädännön
ensisijaisuus ei poista tarvetta mukauttaa kansallista lainsäädäntöä. Tämä yleisvaatimus ei
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perustu yksinomaan perustamissopimuksen artiklaan 109 vaan myös Euroopan yhteisöjen
tuomioistuimen oikeuskäytäntöön.2
Perustamissopimuksessa ja EKPJ:n perussäännössä ei määrätä, millä keinoin kansallista
lainsäädäntöä

on

mukautettava.

Se

voidaan

tehdä

sisällyttämällä

kansalliseen

lainsäädäntöön joko viittauksia perustamissopimukseen ja EKPJ:n perussääntöön tai
sisällyttämällä siihen näiden määräyksiä siten, että niiden alkuperä mainitaan, tai
poistamalla ristiriitaisuudet taikka käyttämällä näitä menetelmiä yhdessä.
Jotta kansallisen lainsäädännön sopusointuisuus perustamissopimuksen ja EKPJ:n
perussäännön kanssa voidaan saavuttaa ja sitä voidaan ylläpitää, yhteisön toimielinten ja
jäsenvaltioiden on lisäksi kuultava EKP:tä säädösluonnoksista EKP:n toimivaltaan
kuuluvilla aloilla perustamissopimuksen artiklan 105 kohdan 4 ja EKPJ:n perussäännön
artiklan 4 mukaisesti. Jäsenmaiden viranomaisten velvollisuudesta kuulla Euroopan
keskuspankkia suunnitelmista lainsäädännöksi 29 päivänä kesäkuuta 1998 tehdyssä
neuvoston päätöksessä 98/415/EY3 edellytetään nimenomaisesti, että jäsenvaltiot
toteuttavat tarpeelliset toimenpiteet varmistaakseen tämän vaatimuksen noudattamisen.

2.2.3

KANSALLISTEN KESKUSPANKKIEN RIIPPUMATTOMUUS

Keskuspankkien riippumattomuudesta ja salassapitokysymyksistä on todettava, että
EU:hun vuonna 2004 liittyneiden jäsenvaltioiden kansallista lainsäädäntöä oli
mukautettava siten, että se oli 1.5.2004 perustamissopimuksen ja perussäännön
määräysten mukainen. Ruotsi oli sen sijaan velvollinen saattamaan voimaan tarvittavat
mukautukset EKPJ:n perustamiseen eli 1.6.1998 mennessä.
2.2.3.1 KESKUSPANKIN RIIPPUMATTOMUUS
EMI määritteli marraskuussa 1995 keskuspankin riippumattomuuden tunnusmerkit (joita
kuvattiin sittemmin yksityiskohtaisesti vuoden 1998 lähentymisraportissa), jotka olivat
tuolloin jäsenvaltioiden kansallisen lainsäädännön, erityisesti kansallisten keskuspankkien
perussääntöjen, arvioinnin perustana. Keskuspankin riippumattomuuden käsitteeseen
sisältyy

riippumattomuuden

eri

osatekijöitä,

joita

on

arvioitava

erikseen,

eli

2. Ks. mm. asia 167/73, Euroopan yhteisöjen komissio v. Ranskan tasavalta (Kok. 1974, s. 359) (“Code Du
Travail Maritime”).
3
EYVL L 189, 03.07.98, s. 42.
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toiminnallinen, institutionaalinen, henkilökohtainen ja taloudellinen riippumattomuus.
Viime vuosina näitä keskuspankin riippumattomuuden osatekijöitä on tarkennettu edelleen
EKP:n

lausunnoissa.

jäsenvaltioiden,

Näiden

joita

osatekijöiden

koskee

perusteella

poikkeus,

arvioidaan

lainsäädännön

sellaisten

lähentymistä

perustamissopimukseen ja EKPJ:n perussääntöön nähden.
TOIMINNALLINEN RIIPPUMATTOMUUS
Keskuspankin riippumattomuus ei ole päämäärä sinänsä, vaan pikemminkin keino
saavuttaa kaikkia muita tavoitteita tärkeämpi, selkeästi määritelty tavoite. Toiminnallinen
riippumattomuus edellyttää, että jokaisen kansallisen keskuspankin ensisijainen tavoite on
määritelty

selkeästi

ja

oikeusvarmuuden

periaatteen

mukaisesti

ja

on

perustamissopimuksessa määritetyn hintatason ensisijaisen tavoitteen kanssa täysin
sopusoinnussa. Sen toteuttaminen edellyttää, että kansallisilla keskuspankeilla on
käytettävissään tarvitsemansa keinot ja välineet tämän tavoitteen saavuttamiseksi muista
viranomaisista

riippumatta.

riippumattomuudesta

kuvastaa

Perustamissopimuksen
yleistä

näkemystä,

vaatimus

jonka

keskuspankin

mukaan

ensisijaisesta

hintavakauden tavoitteesta pystyy parhaiten huolehtimaan täysin riippumaton laitos, jonka
toimivalta on tarkasti määritelty. Keskuspankin riippumattomuus on täysin sopusoinnussa
sen kanssa, että kansalliset keskuspankit ovat tilivelvollisia päätöksistään. Tällä on tärkeä
merkitys pyrittäessä lisäämään luottamusta niiden riippumattomaan asemaan. Se
edellyttää avoimuutta ja vuoropuhelua kolmansien osapuolten kanssa.
Ajoituksesta on todettava, että perustamissopimuksen sanamuoto on epäselvä sen osalta,
mistä alkaen jäsenvaltioiden, joita koskee poikkeus, kansallisten keskuspankkien oli
noudatettava perustamissopimuksen artiklan 105 kohdassa 1 ja EKPJ:n perussäännön
artiklassa 2 määriteltyä hintavakauden ensisijaista tavoitetta. Ruotsin osalta oli pohdittava,
olisiko tämä velvoite voimassa EKPJ:n perustamisesta vai euron käyttöönotosta lukien.
Niiden jäsenvaltioiden osalta, jotka liittyivät EU:hun 1.5.2004, oli pohdittava, olisiko se
voimassa

tästä

päivämäärästä

vai

euron

käyttöönotosta

lukien.

Vaikka

perustamissopimuksen artiklan 105 kohtaa 1 ei sovelleta jäsenvaltioihin, joita koskee
poikkeus (ks. artiklan 122 kohta 3), EKPJ:n perussäännön artiklaa 2 sovelletaan näihin
jäsenvaltioihin (ks. EKPJ:n perussäännön artikla 43.1). EKP katsoo, että hintavakauden
tulee olla kansallisten keskuspankkien ensisijaisena tavoitteena Ruotsin osalta 1.6.1998
lähtien ja EU:hun 1.5.2004 liittyneiden jäsenvaltioiden osalta liittymispäivästä lähtien.
Tämä perustuu siihen, että yhtä yhteisön johtavista periaatteista eli hintavakautta
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(perustamissopimuksen artiklan 4 kohta 3) sovelletaan myös jäsenvaltioihin, joita koskee
poikkeus. Se perustuu myös perustamissopimuksen tavoitteeseen, jonka mukaan kaikkien
jäsenvaltioiden

on

pyrittävä

makrotalouden

reaaliseen

lähentymiseen

ja

myös

hintavakauteen. Tätä vartenhan EKP:n ja komission raportit laaditaan säännöllisesti.
Lisäksi tämä näkemys pohjautuu keskuspankin riippumattomuusvaatimuksen taustalla
oleviin syihin, jotka ovat perusteltavissa vain, jos yleinen hintavakauden tavoite on
ensisijainen.
Tämän raportin maakohtaiset arviot perustuvat näihin päätelmiin siitä, milloin niiden
jäsenvaltioiden, joita koskee poikkeus, kansallisten keskuspankkien ensisijaisena
tavoitteena on oltava hintavakaus.
INSTITUTIONAALINEN RIIPPUMATTOMUUS
Institutionaalisen
riippumattomuuden
periaatteeseen

viitataan

nimenomaisesti

perustamissopimuksen artiklassa 108 ja perussäännön artiklassa 7. Näissä kahdessa
artiklassa kansallisia keskuspankkeja ja niiden päätöksentekoelinten jäseniä kielletään
pyytämästä tai ottamasta ohjeita yhteisön toimielimiltä tai laitoksilta, jäsenvaltioiden
hallituksilta ja muilta tahoilta. Lisäksi niissä kielletään yhteisön toimielimiä ja laitoksia
sekä jäsenvaltioiden hallituksia yrittämästä vaikuttaa kansallisten keskuspankkien
sellaisten päätöksentekoelinten jäseniin, joiden päätökset voivat vaikuttaa keskuspankkien
toimintaan näiden suorittaessa EKPJ:hin liittyviä tehtäviään.
Jos kansallinen keskuspankki on muodostettu siten, että se on valtion omistama laitos,
julkisoikeudellinen erityislaitos tai tavallinen osakeyhtiö, vaarana on, että omistaja saattaa
omistajuutensa perusteella vaikuttaa sen päätöksentekoon EKPJ:hin liittyvissä tehtävissä.
Tällainen vaikutusvalta, jota käytetään osakkeenomistajan oikeuksien kautta tai muulla
tavoin, saattaa heikentää kansallisen keskuspankin riippumattomuutta, ja sitä tulee sen
vuoksi rajoittaa lailla.
Ohjeidenantokielto
Kolmansien osapuolten oikeudet antaa EKPJ:hin liittyviä tehtäviä koskevia ohjeita
kansallisille keskuspankeille, niiden päätöksentekoelimille tai jäsenille ovat ristiriidassa
perustamissopimuksen ja perussäännön kanssa.
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Päätösten hyväksymistä, täytäntöönpanon keskeyttämistä, päätösten
kumoamista tai päätöksenteon lykkäämistä koskeva kielto
Kolmansien osapuolten oikeudet, jotka koskevat EKPJ:n tehtäviin liittyvien kansallisten
keskuspankkien päätösten hyväksymistä, täytäntöönpanon keskeyttämistä, päätösten
kumoamista tai päätöksenteon lykkäämistä, ovat ristiriidassa perustamissopimuksen ja
perussäännön kanssa.
Päätösten laillisuusvalvontaa koskeva kielto
Muiden

laitosten

kuin

riippumattomien

tuomioistuinten

oikeus

harjoittaa

laillisuusvalvontaa EKPJ:hin liittyvien tehtävien suorittamista koskevien päätösten osalta
on ristiriidassa perustamissopimuksen ja perussäännön kanssa, koska näiden tehtävien
suorittamista ei saa arvioida uudelleen poliittisella tasolla. Pääjohtajan oikeus keskeyttää
EKPJ:n tai kansallisen keskuspankin päätöksentekoelinten päätösten täytäntöönpano
oikeudellisin perustein ja jättää ne poliittisten elinten lopullisesti päätettäväksi vastaisi
ohjeiden pyytämistä kolmansilta osapuolilta.
Kansallisen keskuspankin päätöksentekoelinten toimintaan osallistumista ja
niissä äänioikeutta käyttämistä koskeva kielto
Kolmansien

osapuolten

edustajien

osallistuminen

kansallisen

keskuspankin

päätöksentekoelimen toimintaan ja tähän liittyvä äänioikeus asioissa, jotka koskevat
EKPJ:hin liittyvien tehtävien suorittamista kansallisissa keskuspankeissa, on ristiriidassa
perustamissopimuksen ja perussäännön kanssa, vaikkei kyseessä olisikaan ratkaiseva ääni.
Kolmansien osapuolten kuulemista ennakolta kansallisen keskuspankin
päätöksestä koskeva kielto
Kansallisen keskuspankin perussäännössä asetettu nimenomainen velvollisuus kuulla
ennakolta kolmansia osapuolia antaa näille osapuolille virallisen väylän vaikuttaa
lopulliseen päätökseen ja on sen vuoksi ristiriidassa perustamissopimuksen ja
perussäännön kanssa.
Vaikka kansallisten keskuspankkien ja kolmansien osapuolten välinen vuoropuhelu
perustuisikin perussäännön mukaisiin velvollisuuksiin antaa tietoja ja vaihtaa näkemyksiä,
se on kuitenkin sopusoinnussa keskuspankin riippumattomuuden kanssa, jos
–

sillä

ei

vaaranneta

keskuspankkien

päätöksentekoelinten

jäsenten

riippumattomuutta
–

pääjohtajien erityisasemaa EKP:n yleisneuvoston jäseninä kunnioitetaan kaikilta
osin ja
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–

perussäännön määräyksistä johtuvia salassapitovaatimuksia noudatetaan.

Vastuuvapauden myöntäminen kansallisen keskuspankin päätöksentekoelinten
jäsenille
Kansallisen keskuspankin perussäännön määräyksissä, jotka koskevat kolmansien
osapuolten (esimerkiksi hallitusten) kansallisen keskuspankin päätöksentekoelinten
jäsenille (esimerkiksi tilinpidon osalta) myöntämää vastuuvapautta, tulee olla riittävät
suojalausekkeet siten, että tällainen oikeus vastuuvapauden myöntämiseen ei vaikuta
kansallisen keskuspankin päätöksentekoelimen yksittäisen jäsenen kykyyn tehdä
itsenäisesti EKPJ:hin liittyviä tehtäviä koskevia päätöksiä (tai panna täytäntöön EKPJ:ssä
hyväksyttyjä päätöksiä). Tätä koskeva nimenomainen määräys suositellaan otettavaksi
kansallisten keskuspankkien perussääntöihin.
HENKILÖKOHTAINEN RIIPPUMATTOMUUS
Myös perussäännön määräys kansallisen keskuspankin päätöksentekoelinten jäsenten
toimikausiturvasta suojaa keskuspankin riippumattomuutta. Pääjohtajat ovat EKP:n
yleisneuvoston jäseniä. Perussäännön artiklan 14.2 mukaan kansallisten keskuspankkien
perussäännöissä on erityisesti määrättävä keskuspankin pääjohtajan toimikaudeksi
vähintään viisi vuotta. Lisäksi artikla suojaa keskuspankkien pääjohtajia mielivaltaiselta
erottamiselta, sillä sen mukaan pääjohtaja voidaan erottaa tehtävästään ainoastaan, jos hän
ei enää täytä niitä vaatimuksia, joita hänen tehtävänsä edellyttävät, tai jos hän on
syyllistynyt

vakavaan

erottamispäätökseen

rikkomukseen.

Euroopan

Pääjohtaja

yhteisöjen

voi

myös

tuomioistuimelta.

hakea

Tätä

muutosta

määräystä

on

noudatettava kansallisten keskuspankkien perussäännöissä siten kuin jäljempänä esitetään.
Pääjohtajien vähimmäistoimikausi
Kansallisten keskuspankkien perussäännöissä on perussäännön artiklan 14.2 mukaisesti
määrättävä pääjohtajalle vähintään viiden vuoden toimikausi. Tämä ei estä määräämästä
pidempää toimikautta. Jos toimikausi on voimassa toistaiseksi, kansallisen keskuspankin
perussääntöä

ei

tarvitse

muuttaa,

kunhan

pääjohtajan

erottamisperusteet

ovat

perussäännön artiklan 14.2 mukaisia. Kun kansallisen keskuspankin perussääntöä
muutetaan, myös muutetun lain tulee taata pääjohtajan ja päätöksentekoelinten sellaisten
muiden jäsenten toimikausiturva, jotka saattavat toimia pääjohtajan sijaisina.
Pääjohtajien erottamisperusteet
Kansallisten keskuspankkien perussäännöissä on varmistettava, että pääjohtajaa ei saa
erottaa muista kuin perussäännön artiklassa 14.2 mainituista syistä. Tämän vaatimuksen

EKP
Lähentymisraportti
Toukokuu 2007

23

tarkoituksena on estää pääjohtajien nimitykseen osallistuvia viranomaisia, erityisesti
hallitusta tai parlamenttia, käyttämästä harkintavaltaansa pääjohtajan erottamiseksi.
Kansallisten keskuspankkien perussäännöissä olisi oltava joko perussäännön artiklan 14.2
mukaiset erottamisperusteet tai niissä ei saa mainita mitään erottamisperusteita, koska
artikla 14.2 on suoraan sovellettava.
EKPJ:hin liittyviä tehtäviä hoitaville päätöksentekoelinten muille jäsenille kuin
pääjohtajille taattava toimikausiturva sekä erottamisperusteet
Henkilökohtainen riippumattomuus voisi vaarantua, jollei määräyksiä pääjohtajien
toimikausiturvasta sekä erottamisperusteista sovellettaisi myös muihin kansallisen
keskuspankin EKPJ:hin liittyviä tehtäviä hoitaviin päätöksentekoelinten jäseniin.4
Lukuisissa perustamissopimuksen ja EKPJ:n perussäännön määräyksissä edellytetään
vastaavaa toimikausiturvaa. Perussäännön artiklan 14.2 mukainen toimikausiturva ei
rajoitu pääjohtajiin, ja perustamissopimuksen artiklassa 108 ja perussäännön artiklassa 7
viitataan

kansallisten

keskuspankkien

”päätöksentekoelinten

jäseniin”

eikä

nimenomaisesti pääjohtajiin. Tämä koskee erityisesti tilannetta, jossa pääjohtaja on valittu
vertaistensa joukosta ja kollegoilla on yhtäläinen äänioikeus, tai jossa muut jäsenet voivat
joutua toimimaan pääjohtajan sijaisena.
Oikeus tuomioistuinkäsittelyyn
Kansallisten keskuspankkien päätöksentekoelinten jäsenillä tulee olla oikeus saattaa heitä
koskeva erottamispäätös riippumattoman tuomioistuimen käsiteltäväksi, jotta rajoitetaan
poliittisen harkintavallan käyttämisen mahdollisuutta heidän erottamisperusteidensa
arvioinnissa.
Perussäännön artiklassa 14.2 määrätään, että toimestaan erotettu keskuspankin pääjohtaja
voi saattaa erottamispäätöksen Euroopan yhteisöjen tuomioistuimen käsiteltäväksi.
Kansallisessa lainsäädännössä joko tulee viitata EKPJ:n perussääntöön tai ei saa mainita
mitään oikeudesta saattaa päätös Euroopan yhteisöjen tuomioistuimen ratkaistavaksi,
koska EKPJ:n perussäännön artikla 14.2 on suoraan sovellettava.

4

Ks. EKP:n lausunto CON/2004/35, annettu 4 päivänä marraskuuta 2004, Unkarin valtiovarainministeriön
pyynnöstä, lakiehdotuksesta Magyar Nemzeti Bankista annetun lain muuttamiseksi, kohta 8; EKP:n lausunto
CON/2005/26, annettu 4 päivänä elokuuta 2005, Národná Banka Slovenskan pyynnöstä, lakiehdotuksesta
Národna Banka Slovenskasta annetun lain N:o 566/1992 Coll., sellaisena kuin se on muutettuna,
muuttamiseksi, sekä muutoksista eräisiin lakeihin, kohta 8 sekä EKP:n lausunto CON/2006/44, annettu 25
päivänä elokuuta 2006, Banca d’Italian pyynnöstä, Banca d’Italian perussäännön muutoksista, kohta 3.3;
EKP:n lausunto CON/2006/32, annettu 22 päivänä kesäkuuta 2006, Ranskan senaatin pyynnöstä,
lakiehdotuksesta Banque de Francesta annetun lain muuttamiseksi, kohta 2.6; ja EKP:n lausunto CON/2007/6,
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Kansallisessa lainsäädännössä pitäisi myös säätää kansallisten tuomioistuinten oikeudesta
käsitellä

kansallisen

keskuspankin

EKPJ:hin

liittyviä

tehtäviä

hoitavia

päätöksentekoelinten kaikkia muitakin jäseniä koskevia erottamispäätöksiä. Tämä oikeus
voi perustua joko yleiseen lainsäädäntöön, tai siitä voidaan säätää erikseen. Vaikka
tällaisen oikeuden voidaankin katsoa olevan olemassa yleisen lainsäädännön perusteella,
saattaa oikeusvarmuussyistä olla suositeltavaa säätää tällaisesta oikeudesta erikseen.
Eturistiriitojen estäminen
Henkilökohtaisen riippumattomuuden takaamiseksi on myös varmistettava, ettei
kansallisten

keskuspankkien

päätöksentekoelinten

jäsenille

synny

eturistiriitaa

keskuspankkeja kohtaan määrättyjen velvollisuuksien (eikä myöskään pääjohtajille
EKP:tä kohtaan määrättyjen velvollisuuksien) ja muiden sellaisten tehtävien välillä, joita
EKPJ:hin liittyviä tehtäviä hoitavien päätöksentekoelinten jäsenet saattavat suorittaa ja
jotka voivat vaarantaa jäsenten henkilökohtaisen riippumattomuuden. Jäsenyys EKPJ:hin
liittyviä tehtäviä hoitavassa päätöksentekoelimessä on lähtökohtaisesti ristiriidassa
muiden,

mahdollisesti

eturistiriitaan

johtavien

tehtävien

hoitamisen

kanssa.

Päätöksentekoelinten jäsenillä ei etenkään saa olla tehtävien hoitoon vaikuttavia toimia tai
intressejä sen paremmin valtion kuin alueellisten tai paikallisten hallintoelinten
toimeenpano- tai lainsäädäntöelimissä olevien tointen tai yritystoiminnankaan kautta.
Erityistä varovaisuutta mahdollisten eturistiriitojen estämiseksi tulee noudattaa silloin, kun
kyseessä ovat päätöksentekoelinten muut kuin täytäntöönpanosta vastaavat jäsenet.
TALOUDELLINEN RIIPPUMATTOMUUS
Vaikka keskuspankki olisikin täysin riippumaton toiminnallisen, institutionaalisen ja
henkilökohtaisen riippumattomuuden näkökulmista (ts. ne on taattu kansallisen
keskuspankin perussäännön nojalla), sen yleinen riippumattomuus vaarantuu, jos se ei voi
itsenäisesti käyttää riittäviä taloudellisia resursseja tehtävänsä täyttämiseksi (eli
perustamissopimuksessa ja EKPJ:n perussäännössä edellytettyjen EKPJ:hin liittyvien
tehtävien suorittamiseksi).
Jäsenvaltiot eivät saa asettaa kansallisia keskuspankkejaan sellaiseen asemaan, että niillä
on riittämättömät taloudelliset resurssit EKPJ:hin tai eurojärjestelmään liittyvien
tehtäviensä suorittamiseksi. EKPJ:n perussäännön artikloissa 28.1 ja 30.4 määrätään, että
on mahdollista vaatia kansallisia keskuspankkeja siirtämään EKP:lle lisää pääomaa ja
annettu 7 päivänä maaliskuuta 2007, Saksan valtiovarainministeriön pyynnöstä, lakiehdotuksesta
kahdeksanneksi laiksi Deutsche Bundesbankista annetun lain muuttamisesta, kohdat 2.3 ja 2.4.
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valuuttavarantoja.5 Lisäksi EKPJ:n perussäännön artiklassa 33.2 määrätään6, että jos
EKP:n tulos on tappiollinen eikä tappiota voida täysin kattaa yleisrahastosta, EKP:n
neuvosto voi päättää tappion kattamisesta kyseisen tilikauden rahoitustulolla kansallisille
keskuspankeille kohdennettuun määrään asti. Taloudellisen riippumattomuuden periaate
edellyttää, ettei näiden määräysten noudattaminen saa haitata kansallisen keskuspankin
tehtävän suorittamista.
Taloudellisen riippumattomuuden periaate merkitsee myös sitä, että kansallisella
keskuspankilla on oltava riittävät mahdollisuudet suorittaa paitsi EKPJ:hin liittyvät
tehtävänsä myös omat kansalliset tehtävänsä kuten oman hallintonsa ja omien
operaatioidensa rahoittaminen.
Taloudellisen riippumattomuuden käsitettä tulee siksi arvioida siitä näkökulmasta, voiko
jokin kolmas osapuoli vaikuttaa suoraan tai epäsuorasti paitsi kansallisen keskuspankin
toimintaan myös sen kykyyn (ymmärrettynä sekä toiminnallisesti työvoiman että
taloudellisesti

tarkoituksenmukaisten

taloudellisten

resurssien

muodossa)

täyttää

tehtävänsä. Jäljempänä esitettävät taloudellisen riippumattomuuden neljä osatekijää ovat
tässä yhteydessä erityisen tärkeitä, ja joitakin niistä on täsmennetty vasta viime aikoina.7
Nämä ovat niitä taloudellisen riippumattomuuden alueita, joilla kansalliset keskuspankit
ovat alteimpia ulkopuolisille vaikutteille.
Budjetista määrääminen
Kolmannen osapuolen oikeus määrätä kansallisen keskuspankin budjetista tai vaikuttaa
siihen olisi ristiriidassa taloudellisen riippumattomuuden kanssa, ellei laissa ole

5

Perussäännön artiklaa 30.4 sovelletaan ainoastaan eurojärjestelmän sisällä.
Perussäännön artiklaa 33.2 sovelletaan ainoastaan eurojärjestelmän sisällä.
7
Tärkeimmät EKP:n tätä koskevat lausunnot ovat seuraavat:
- CON/2002/16, annettu 5 päivänä kesäkuuta 2002, Irlannin valtiovarainministeriön pyynnöstä, Central Bank
and Financial Authority of Irelandia koskevasta lakiehdotuksesta, 2002;
- CON/2003/22, annettu 15 päivänä lokakuuta 2003, Suomen valtiovarainministeriön pyynnöstä, Suomen
Pankista annetun lain ja eräiden siihen liittyvien lakien muuttamisesta;
- CON/2003/27, annettu 2 päivänä joulukuuta 2003, Itävallan liittotasavallan valtiovarainministeriön
pyynnöstä, kansallinen tutkimuksen, tekniikan ja kehityksen rahastosta;
- CON/2004/1, annettu 20 päivänä tammikuuta 2004, Suomen eduskunnan talousvaliokunnan pyynnöstä,
Suomen Pankista annetun lain ja eräiden siihen liittyvien lakien muuttamisesta;
- CON/2006/38, annettu 25 päivänä heinäkuuta 2006, Bank of Greecen pyynnöstä, Bank of Greecen
valtuuksia kuluttajansuojan alalla koskevasta säännösehdotuksesta;
- CON/2006/47, annettu 13 päivänä syyskuuta 2006, Tšekin tasavallan teollisuus- ja kauppaministeriön
pyynnöstä, lakiehdotuksesta Česka národní bankasta annetun lain muuttamiseksi;
- CON/2007/8, annettu 21 päivänä maaliskuuta 2007, Tšekin tasavallan teollisuus- ja kauppaministeriön
pyynnöstä, tietyistä kuluttajansuojalain muuttamisesta annetun lakiehdotuksen Česka národní bankaan
liittyvistä säännöksistä.
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suojalauseketta siitä, että tällainen oikeus ei rajoita keskuspankin taloudellisia resursseja,
joita se tarvitsee suorittaakseen EKPJ:hin liittyvät tehtävänsä.
Tilinpitosäännöt
Tilinpidossa tulee noudattaa joko yleisiä tilinpitosääntöjä tai kansallisen keskuspankin
päätöksentekoelinten määrittelemiä sääntöjä. Jos sen sijaan kolmannet osapuolet laativat
tällaiset säännöt, ne on ainakin laadittava kansallisen keskuspankin päätöksentekoelinten
esityksen perusteella.
Kansallisen keskuspankin päätöksentekoelinten tulee vahvistaa tilinpäätös käyttäen
apunaan riippumattomia tilintarkastajia. Tilinpäätös saattaa edellyttää kolmansien
osapuolten (kuten hallitus, eduskunta) jälkikäteishyväksyntää. Kansallisen keskuspankin
päätöksentekoelinten tulee voida päättää itsenäisesti ja ammattimaisesti voittojen
laskennasta.
Jos julkisten varojen käyttöä valvova valtion tilintarkastusvirasto tai vastaava elin valvoo
kansallisen keskuspankin toimintaa, valvonnan laajuus tulee määritellä selvästi
lainsäädännössä. Valvontaa tulee myös toteuttaa siten, ettei se rajoita kansallisen
keskuspankin riippumattomien ulkopuolisten tilintarkastajien toimintaa, siten kuin EKPJ:n
perussäännön

artiklassa 27.1

määrätään.

Valtion

tilintarkastus

tulee

suorittaa

epäpoliittisesti, riippumattomasti ja täysin ammattimaisesti.
Voitonjakoa, kansallisten keskuspankkien pääomaa ja taloutta koskevat
määräykset
Kansallisen keskuspankin perussäännössä voidaan määrätä, miten voitot tulee jakaa. Jos
tällaista määräystä ei ole, kansallisen keskuspankin päätöksentekoelinten tulee päättää
voitonjaosta ammatillisin perustein eikä sitä tule jättää kolmansien osapuolten harkintaan,
ellei ole nimenomaista suojalauseketta, jonka mukaan näin voidaan menetellä sen
rajoittamatta kansallisen keskuspankin EKPJ:hin liittyvien tehtävien suorittamiseen
tarvittavia taloudellisia resursseja.
Jäsenvaltiot

eivät

saa

pienentää

kansallisten

keskuspankkien

pääomaa

ilman

keskuspankkien päätöksentekoelinten etukäteissuostumusta, millä pyritään varmistamaan,
että keskuspankeilla on edelleen käytössään riittävät taloudelliset resurssit täyttääkseen
tehtävänsä EKPJ:n jäseninä perustamissopimuksen artiklan 105 kohdan 2 ja EKPJ:n
perussäännön mukaisesti. Keskuspankeilla tulee olla vapaus laatia itsenäisesti taloutta
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koskevia määräyksiä tai luoda puskureita turvatakseen pääomansa ja varojensa reaalisen
arvon.
Valvontaviranomaisten taloudellinen vastuu
Joissakin jäsenvaltioissa rahoitustarkastus on sijoitettu kansallisiin keskuspankkeihin.
Silloin kun tällainen viranomainen toimii kansallisen keskuspankin riippumattomien
päätöksentekoelinten alaisuudessa, ongelmaa ei ole. Mutta jos laissa määrätään, että
valvontaviranomaiset tekevät päätöksensä keskuspankista erillään, on tärkeää varmistaa,
että valvontaviranomaisten tekemät päätökset eivät vaaranna kansallisen keskuspankin
taloutta kokonaisuutena. Tällaisissa tapauksissa kansallisille keskuspankeille pitäisi antaa
kansallisessa

lainsäädännössä

mahdollisuus

tutkia

viimeisenä

elimenä

sellainen

valvontaviranomaisen päätös, joka saattaisi vaikuttaa keskuspankin riippumattomuuteen ja
erityisesti sen taloudelliseen riippumattomuuteen.
2.2.3.2 SALASSAPITO
Perussäännön artiklan 38 mukainen EKP:n ja kansallisten keskuspankkien henkilöstön
salassapitovelvollisuus saattaa vaikuttaa kansallisten keskuspankkien perussääntöjen tai
jäsenvaltioiden lainsäädännön vastaaviin määräyksiin. Yhteisön oikeuden ja sen nojalla
annettujen määräysten ensisijaisuuden vuoksi kansalliset säädökset ulkopuolisten
oikeudesta saada asiakirjoja eivät saa johtaa EKPJ:n salassapitomääräysten rikkomiseen.

2.2.4

KESKUSPANKKIRAHOITUSTA JA ERITYISOIKEUKSIA KOSKEVA
KIELTO

2.2.4.1 KESKUSPANKKIRAHOITUSTA KOSKEVA KIELTO
Keskuspankkirahoitusta
artiklan 101

kohdassa 1,

koskevasta
jossa

kiellosta

kielletään

määrätään

tilinylitysoikeudet

perustamissopimuksen
ja

muut

sellaiset

luottojärjestelyt EKP:ssä tai jäsenvaltioiden kansallisissa keskuspankeissa, yhteisön
toimielinten tai laitosten, jäsenvaltioiden keskushallintojen, alueellisten, paikallisten tai
muiden viranomaisten, muiden julkisoikeudellisten laitosten tai julkisten yritysten
hyväksi, samoin kuin se, että EKP tai kansalliset keskuspankit hankkisivat suoraan
velkasitoumuksia näiltä julkisen sektorin yksiköiltä. Perustamissopimuksen sisältyy yksi
poikkeus tästä kiellosta: sitä ei sovelleta julkisessa omistuksessa oleviin luottolaitoksiin,
joita on kohdeltava samalla tavalla kuin yksityisiä luottolaitoksia keskuspankkirahoituksen
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osalta (perustamissopimuksen artiklan 101 kohta 2). Lisäksi EKP ja kansalliset
keskuspankit voivat toimia edellä mainittujen julkisen sektorin elinten verojen ja
maksujen välittäjinä (perussäännön artikla 21.2). Keskuspankkirahoitusta koskevan
kiellon

täsmällistä

artiklassa 104

ja

soveltamisalaa
artiklan 104 b

selvennetään

kohdassa 1

lisäksi

(joista

on

perustamissopimuksen
tullut

artikla 101

ja

artiklan 103 kohta 1) tarkoitettujen kieltojen soveltamiseksi tarvittavien määritelmien
täsmentämisestä 13 päivänä joulukuuta 1993 annetulla neuvoston asetuksella (EY)
N:o 3603/938, jossa tehdään selväksi, että tämä kielto sisältää kaikenlaisen julkisen
sektorin kolmansille antamien sitoumusten rahoituksen.
Keskuspankkirahoitusta koskeva kielto on olennaisen tärkeä sen varmistamiseksi, että
rahapolitiikan ensisijaisen tavoitteen (eli hintavakauden säilyttämisen) saavuttaminen ei
esty. Lisäksi julkisen sektorin keskuspankkirahoitus vähentäisi painetta noudattaa
kurinalaista talouspolitiikkaa. Tästä syystä kieltoa on tulkittava laajasti, jotta varmistetaan
sen täsmällinen soveltaminen, ja sitä rajoittavat ainoastaan tietyt perustamissopimuksen
artiklan 101 kohtaan 2 ja asetukseen (EY) N:o 3603/93 sisältyvät vähäiset poikkeukset.
EKP:n yleistä linjaa, joka koskee kansallisen lainsäädännön yhteensopivuutta kiellon
kanssa, on kehitetty lähinnä siinä yhteydessä, kun jäsenvaltiot ovat pyytäneet EKP:ltä
lausuntoja kansallisista lakiehdotuksista perustamissopimuksen artiklan 105 kohdan 4
nojalla.9
8

EYVL L 332, 31.12.93, s.1.
Tärkeimmät EMIn/EKP:n tätä koskevat lausunnot ovat seuraavat:
- CON/95/8, annettu 10 päivänä toukokuuta 1995, Ruotsin valtiovarainministeriön Euroopan yhteisön
perustamissopimuksen (jäljempänä perustamissopimus) artiklan 109 f kohdan 6 ja EMIn perussäännön
(jäljempänä perussääntö) artiklan 5.3 nojalla esittämästä pyynnöstä, keskuspankkirahoituksen kieltoa
koskevasta lakiehdotuksesta (jäljempänä laki);
- CON/97/16, annettu 27 päivänä elokuuta 1997, Itävallan liittovaltion valtiovarainministeriön Euroopan
yhteisön perustamissopimuksen (jäljempänä perustamissopimus) artiklan 109 f kohdan 6 ja EMIn
perussäännön (jäljempänä perussääntö) artiklan 5.3, sellaisena kuin sitä on kehitetty 22 päivänä marraskuuta
1993 tehdyllä neuvoston päätöksellä 93/717/EY (jäljempänä päätös), nojalla esittämästä pyynnöstä, Itävallan
osallistumista uuteen IMF:n lainajärjestelyyn koskevasta liittovaltion lakiehdotuksesta;
- CON/2001/32, annettu 11 päivänä lokakuuta 2001, Portugalin valtiovarainministeriön pyynnöstä,
luottolaitoksia ja rahoitusyhtiöitä koskevan lainsäädännön muuttamisesta annettavaa lakiasetusta koskevasta
ehdotuksesta;
- CON/2003/27, annettu 2 päivänä joulukuuta 2003, Itävallan liittotasavallan valtiovarainministeriön
pyynnöstä, kansallinen tutkimuksen, tekniikan ja kehityksen rahastosta;
- CON/2005/1, annettu 3 päivänä helmikuuta 2005, Italian talous- ja valtiovarainministeriön pyynnöstä,
kiireellisistä toimenpiteistä Italian osallistumiseksi Kansainvälisen valuuttarahaston toimenpiteisiin sen
jäsenvaltion vakavien talouskriisien ratkaisemiseksi 25.1.1999 annetun lakiasetuksen nro 7, sellaisena kuin se
on muutettu laiksi 25.3.1999 annetulla lailla nro 74, muuttamisesta annetusta lakiehdotuksesta;
- CON/2005/24, annettu 15 päivänä heinäkuuta 2005, Tšekin tasavallan valtiovarainministeriön pyynnöstä,
rahoitusmarkkinoiden valvonnan uudelleenjärjestelystä annetusta lakiehdotuksesta;
- CON/2005/29, annettu 11 päivänä elokuuta 2005, Itävallan liittotasavallan valtiovarainministeriön
pyynnöstä, Oesterreichische Nationalbankin rahoitusta Itävallan osuudeksi International Monetary Fundin
trustirahastoon luonnonmullistusten koettelemia alhaisen tulotason maita varten annetusta liittovaltion
lakiehdotuksesta
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KESKUSPANKKIRAHOITUSTA KOSKEVAN KIELLON
TÄYTÄNTÖÖNPANO KANSALLISESSA LAINSÄÄDÄNNÖSSÄ
On sinänsä tarpeetonta panna perustamissopimuksen artiklaa 101 ja sitä täydentävää
asetusta (EY) N:o 3603/93 täytäntöön kansallisessa lainsäädännössä, koska molemmat
ovat välittömästi sovellettavia. Mikäli kuitenkin kansallisiin säännöksiin sisällytetään
näitä välittömästi sovellettavia yhteisön oikeussääntöjä, niillä ei saa kaventaa
keskuspankkirahoitusta koskevan kiellon soveltamisalaa eikä laajentaa yhteisön oikeuden
mukaisten poikkeusten soveltamisalaa. Esimerkiksi kansallinen lainsäädäntö, jonka
mukaan

kansallinen

keskuspankki

rahoittaa

jäsenvaltion

kansainvälisille

rahoituslaitoksille (muille kuin IMF:lle, siten kuin asetuksessa (EY) N:o 3603/93
säädetään) tai kolmansille maille antamia taloudellisia sitoumuksia, on ristiriidassa
keskuspankkirahoitusta koskevan kiellon kanssa.
JULKISEN SEKTORIN TAI JULKISEN SEKTORIN KOLMANSILLE
OSAPUOLILLE ANTAMIEN SITOUMUSTEN RAHOITTAMINEN
Kansallisessa lainsäädännössä ei voida edellyttää sitä, että kansallinen keskuspankki
rahoittaa muiden julkisen sektorin laitosten toiminnan hoitamista tai julkisen sektorin
kolmansille osapuolille antamia sitoumuksia. Esimerkiksi kansallinen lainsäädäntö, joissa
sallitaan se, että kansalliset keskuspankit rahoittavat keskuspankista riippumattomia
lainkäyttöelimiä tai lainkäyttöelinten kaltaisia elimiä, jotka toimivat valtion eliminä, tai
edellytetään sitä, on ristiriidassa keskuspankkirahoitusta koskevan kiellon kanssa.
JULKISEN SEKTORIN VELOISTA VASTAAMINEN
Kansallinen

lainsäädäntö,

jossa

edellytetään

kansallisen

keskuspankin

ottavan

vastattavakseen aikaisemmin riippumattoman julkisen laitoksen velat tiettyjen tehtävien ja
velvoitteiden kansallisten uudelleenjärjestelyjen vuoksi (esimerkiksi tilanteessa, jossa
kansalliselle keskuspankille siirretään tiettyjä valvontatehtäviä, jotka on aikaisemmin

30

- CON/2005/50, annettu 1 päivänä joulukuuta 2005 Národná Banka Slovenskan pyynnöstä, lakiehdotuksesta
pankkitalletuksien suojasta annetun lain N:o 118/1996 Coll., sellaisena kuin se on muutettuna, muuttamiseksi,
sekä muutoksista eräisiin lakeihin;
- CON/2005/60, annettu 30 päivänä joulukuuta 2005, Lietuvos bankasin pyynnöstä, Lietuvos bankasin
perussäännön muuttamisesta annetusta lakiehdotuksesta;
- CON/2006/4, annettu 27 päivänä tammikuuta 2006, Central Bank of Cyprusin pyynnöstä, lakiehdotuksesta
Central Bank of Cyprusista vuosina 2002 ja 2003 annettujen lakien muuttamiseksi;
- CON/2006/15, annettu 9 päivänä maaliskuuta 2006, Puolan valtiovarainministeriön pyynnöstä,
rahoituslaitosten valvontaa koskevasta lakiehdotuksesta;
- CON/2006/17, annettu 13 päivänä maaliskuuta 2006, Slovenian valtiovarainministeriön pyynnöstä,
lakiehdotuksesta Banka Slovenijen perussäännön muuttamiseksi;
- CON/2006/23, annettu 22 päivänä toukokuuta 2006, Central Bank of Maltan pyynnöstä, lakiehdotuksesta
Central Bank of Maltasta annetun lain muuttamiseksi; ja
- CON/2006/58, annettu 15 päivänä joulukuuta 2006, Central Bank of Maltan pyynnöstä, Central Bank of
Maltasta annettuun lakiin tehtävistä muutoksista.
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hoitanut valtio taikka riippumattomat viranomaiset tai laitokset) ilman että kansallinen
keskuspankki jätettäisiin tällaisten aikaisemmin riippumattomien julkisten laitosten
aikaisemmista toimenpiteistä johtuvien taloudellisten velvoitteiden ulkopuolelle, on
ristiriidassa keskuspankkirahoitusta koskevan kiellon kanssa.
LUOTTO- JA/TAI RAHOITUSLAITOKSILLE ANNETTAVA
TALOUDELLINEN TUKI
Kansallinen lainsäädäntö, jonka mukaan kansallinen keskuspankki antaa luottolaitoksille
rahoitusta

muussa

yhteydessä

kuin

keskuspankkitehtäviin

liittyen

(esimerkiksi

rahapolitiikkaan, maksujärjestelmiin tai tilapäiseen hätärahoitukseen liittyen) tai erityisesti
tukee

maksuvaikeuksissa

olevia

luotto-

ja/tai

muita

rahoituslaitoksia,

on

keskuspankkirahoitusta koskevan kiellon vastainen.
TALOUDELLINEN TUKI TALLETUSTEN VAKUUSJÄRJESTELMILLE JA
SIJOITTAJIEN KORVAUSJÄRJESTELMILLE
Talletusten

vakuusjärjestelmistä

korvausjärjestelmistä
vakuusjärjestelmien

annetussa
ja

direktiivissä10

annetussa
direktiivissä11

sijoittajien

säädetään

korvausjärjestelmän

siitä,

ja

sijoittajien

että

talletusten

rahoituskulut

kuuluvat

luottolaitosten ja sijoitusyhtiöiden itsensä vastattaviksi. Kansallinen lainsäädäntö, jonka
mukaan kansallinen keskuspankki rahoittaa julkisen sektorin kansallista talletusten
vakuusjärjestelmää luottolaitosten puolesta tai kansallista sijoittajien korvausjärjestelmää
sijoitusyhtiöiden puolesta, olisi keskuspankkirahoitusta koskevan kiellon vastainen, jos
rahoitus ei ole lyhytaikaista, se ei kohdistu hätätilanteisiin, järjestelmien vakauteen
liittyviä seikkoja ei vaaranneta ja jos päätösten tekeminen ei ole kansallisen keskuspankin
harkintavallassa.
2.2.4.2 ERITYISOIKEUKSIA KOSKEVA KIELTO
Kansalliset keskuspankit eivät saa viranomaisina ryhtyä toimenpiteisiin, joilla julkinen
sektori myöntää erityisoikeuksia rahoituslaitoksille, elleivät tällaiset toimenpiteet perustu
vakauden valvontaan. Kansallisten keskuspankkien suorittamia velkainstrumenttien siirtoja
tai panttauksia koskevia sääntöjä ei saa myöskään käyttää keinona kiertää erityisoikeuksia

10

Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 94/19/EY, annettu 30 päivänä toukokuuta 1994, talletusten
vakuusjärjestelmistä (EYVL L 135, 31.5.1994, s. 5), johdanto-osan perustelukappale 23.
11
Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 97/9/EY, annettu 3 päivänä toukokuuta 1997, sijoittajien
korvausjärjestelmistä (EYVL L 84, 26.3.1997, s. 22), johdanto-osan perustelukappale 23.
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koskevaa kieltoa.12 Jäsenvaltioiden tällä alalla antamalla lainsäädännöllä ei saa ottaa
käyttöön tällaista erityisoikeutta.
Tässä raportissa keskitytään siihen, että sekä kansallisten keskuspankkien antamassa
kansallisessa

lainsäädännössä

että

kansallisten

keskuspankkien

perussäännöissä

noudatetaan perustamissopimuksessa vahvistettua erityisoikeuksia koskevaa kieltoa. Tämä
raportti ei kuitenkaan vaikuta arviointiin siitä, käytetäänkö lakeja, asetuksia tai
hallinnollisia määräyksiä jäsenvaltioissa vakuuden valvontaan liittyvinä verukkeina
erityisoikeuksia koskevan kiellon kiertämiseksi. Tällainen arviointi ei kuulu tähän
raporttiin.

2.2.5

EURON YHTENÄINEN KIRJOITUSTAPA

Euro on ainoa valuutta niissä jäsenvaltioissa, jotka ovat ottaneet sen käyttöön. Jotta tämä
yhteisyys olisi ilmeistä, yhteisön lainsäädännössä edellytetään, että sana ”euro”
kirjoitetaan yksikön nominatiivimuodossa samalla tavalla kaikissa yhteisön säännöksissä
ja kansallisissa säännöksissä siten, että erilaiset kirjoitusasut otetaan huomioon.
Eurooppa-neuvosto päätti Madridissa 15.–16.12.1995 pitämässään kokouksessa, että
”eurorahasta käytetään nimeä ’euro’”, että ”nimen on oltava sama Euroopan unionin
kaikilla virallisilla kielillä ja sen on otettava huomioon erilaiset kirjoitusasut” ja että
”euroksi määritettyä nimeä käytetään nimityksen ecu sijasta, jota sopimuksessa käytettiin
eurooppalaisesta

rahayksiköstä”.

Lopuksi

Eurooppa-neuvosto

totesi

seuraavaa:

“Viidentoista jäsenvaltion hallitukset päättivät yhteisellä sopimuksella, että tämä päätös on
lopullinen ja hyväksytty tulkinta perussopimuksen asiaankuuluvista määräyksistä.” Tämä
jäsenvaltioiden valtionpäämiesten ja hallitusten päämiesten yksiselitteinen ja lopullinen
päätös on vahvistettu kaikissa yhteisön säädöksissä, joissa viitataan euroon, ja se
kirjoitetaan aina samalla tavalla kaikilla yhteisön virallisilla kielillä. Erityisen tärkeää on
se, että jäsenvaltioiden sopima euron samanlainen kirjoitustapa on säilytetty yhteisön
rahapolitiikkaa
12

32

koskevassa

lainsäädännössä.13

Äskettäin

hyväksytyssä

euron

Ks. perustamissopimuksen artiklassa 104 a [josta on tullut artikla 102] tarkoitetun erityisoikeuksia koskevan
kiellon soveltamiseksi tarvittavien määritelmien täsmentämisestä 13 päivänä joulukuuta 1993 annetun
neuvoston asetuksen N:o 3604/93 (EYVL L 332, 31.12.1993, s. 4) artiklan 3 kohta 2 ja johdanto-osan
perustelukappale 10.
13
Ks. tietyistä euron käyttöön ottamiseen liittyvistä säännöksistä 17 päivänä kesäkuuta 1997 annettu
neuvoston asetus (EY) N:o 1103/97 (EYVL L 162, 19.6.1997, s. 1); euron käyttöönotosta 3 päivänä
toukokuuta 1998 annettu neuvoston asetus (EY) N:o 974/98 (EYVL L 139, 11.5.1998, s. 1) ja euron ja euron
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käyttöönotosta annetun asetuksen (EY) N:o 974/98 muuttamisesta 21 päivänä joulukuuta
2005

annetussa

neuvoston

asetuksessa

(EY)

N:o

2169/200514

vahvistetaan

yhtenäisvaluutan asianmukainen kirjoitustapa. Ensinnäkin asetuksen (EY) N:o 974/98
kaikissa kieliversioissa todetaan, että ”Euroopan yhtenäisvaluutan nimi on ’euro’”. Toiseksi
asetuksen (EY) N:o 2169/2005 kaikissa kieliversioissa viitataan ”euroon”.
Vuonna 2003 kaikki jäsenvaltiot ratifioivat neuvoston päätöksen, joka tehtiin 21.3.2003
pidetyssä valtionpäämiesten ja hallitusten päämiesten kokouksessa ja jolla muutettiin
Euroopan

keskuspankkijärjestelmän

ja

Euroopan

keskuspankin

perussäännön15

artiklaa 10.2, jossa jälleen kerran, tällä kertaa säädöksessä, joka kuuluu primäärioikeuteen,
yhtenäisvaluutan nimi kirjoitetaan samalla tavoin kaikissa kieliversioissa.
Jäsenvaltioiden yksiselitteinen ja lopullinen kanta sitoo siis myös jäsenvaltioita, joita koskee
poikkeus. Liittymisehdoista laaditun asiakirjan artiklan 5 kohdassa 3 määrätään, että ”uudet
jäsenvaltiot ovat samassa asemassa kuin nykyiset jäsenvaltiot Eurooppa-neuvoston tai
neuvoston

julistusten,

päätöslauselmien

ja

muiden

kannanottojen

suhteen

sekä

jäsenvaltioiden yhteisellä sopimuksella hyväksymien, yhteisöä tai unionia koskevien
julistusten, päätöslauselmien ja muiden kannanottojen suhteen; tästä seuraa, että ne
noudattavat edellä mainituista julistuksista, päätöslauselmista tai muista kannanotoista
johtuvia periaatteita ja suuntaviivoja ja toteuttavat niiden soveltamisen varmistamiseksi
välttämättömät toimenpiteet”.
Tämän perusteella, ja koska yhteisöllä on yksinomainen toimivalta päättää yhteisen rahan
nimestä, kaikki poikkeamiset tästä säännöstä ovat perustamissopimuksen vastaisia, ja ne
on poistettava. Vaikka tätä periaatetta sovelletaan kaikkeen kansalliseen lainsäädäntöön,
maakohtaisessa arvioinnissa tai maakohtaisissa arvioinneissa keskitytään arvioimaan
kansallisten keskuspankkien perussääntöjä ja euron käyttöönottoa koskevia lakeja.

käyttöön ottavien jäsenvaltioiden valuuttojen välisistä muuntokursseista 31 päivänä joulukuuta 1998 annettu
neuvoston asetus (EY) N:o 2866/98 (EYVL L 359, 31.12.1998, s. 1); kaikkia kolmea muutettiin vuonna 2000,
kun Kreikka otti euron käyttöön; ks. myös säädökset, joita yhteisö on antanut eurokolikoista vuosina 1998 ja
1999.
14
EYVL L 346, 29.12.2005, s. 1.
15
EYVL L 83, 1.4.2003, s.66.
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2.2.6 KANSALLISTEN KESKUSPANKKIEN OIKEUDELLINEN
INTEGROITUMINEN EUROJÄRJESTELMÄÄN
Kansalliset (erityisesti kansallisten keskuspankkien perussääntöihin mutta myös muuhun
lainsäädäntöön sisältyvät) säännökset, jotka estäisivät eurojärjestelmään liittyvien
tehtävien suorittamista tai EKP:n päätösten noudattamista, ovat eurojärjestelmän
tehokkaan toiminnan vastaisia sen jälkeen, kun kyseinen jäsenvaltio on ottanut euron
käyttöön. Sen vuoksi kansallista lainsäädäntöä on mukautettava, jotta se olisi
sopusoinnussa perustamissopimuksen ja perussäännön kanssa eurojärjestelmään liittyvien
tehtävien osalta. Jotta kansallinen lainsäädäntö olisi sopusoinnussa perustamissopimuksen
artiklan 109 kanssa, sitä oli mukautettava siten, että se on sen mukainen EKPJ:n
perustamispäivään mennessä (Ruotsin osalta) ja toukokuun 1. päivään 2004 mennessä
(kyseisenä päivänä EU:hun liittyneiden jäsenvaltioiden osalta). Säännösten kansallisten
keskuspankkien täydellisestä oikeudellisesta integroitumisesta eurojärjestelmään tarvitsee
kuitenkin tulla voimaan vasta silloin, kun täydellinen integroituminen toteutuu eli kun
jäsenvaltio, jota koskee poikkeus, ottaa yhteisen rahan käyttöön.
Tarkastelun kohteena tässä raportissa ovatkin lähinnä ne alueet, joilla perussäännön
määräykset voivat estää kansallista keskuspankkia noudattamasta eurojärjestelmän
vaatimuksia.

Näihin

kuuluvat

määräykset,

jotka

saattaisivat

estää

kansallista

keskuspankkia osallistumasta EKP:n päätöksentekoelinten määrittelemän yhteisen
rahapolitiikan toteuttamiseen tai estää pääjohtajaa täyttämästä velvoitteitaan EKP:n
neuvoston jäsenenä tai joissa ei oteta huomioon EKP:n erioikeuksia. Seuraavat alueet
voidaan erottaa toisistaan: talouspolitiikan tavoitteet, tehtävät, taloutta koskevat
määräykset, valuuttakurssipolitiikka ja kansainvälinen yhteistyö. Jäljempänä mainitaan
myös muita alueita, joilla keskuspankkien perussääntöjä saatetaan joutua mukauttamaan.
2.2.6.1 TALOUSPOLITIIKAN TAVOITTEET
Kansallisen keskuspankin täydellinen integroituminen eurojärjestelmään edellyttää, että
sen perussäännössä mainitut tavoitteet ovat yhteensopivia EKPJ:n tavoitteiden kanssa,
sellaisina kuin ne on vahvistettu perussäännön artiklassa 2. Tämä merkitsee muun muassa
sitä, että ”kansallisesti painottuneita” perussäännön tavoitteita, kuten velvollisuus
harjoittaa rahapolitiikkaa osana asianomaisen jäsenvaltion yleistä talouspolitiikkaa, on
mukautettava.
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2.2.6.2 TEHTÄVÄT
Euron käyttöön ottaneen jäsenvaltion kansallisen keskuspankin tehtävät määräytyvät
lähinnä perustamissopimuksen ja perussäännön perusteella, kun otetaan huomioon
kansallisen

keskuspankin

Perustamissopimuksen

asema

artiklan 109

eurojärjestelmän
noudattamiseksi

erottamattomana
kansallisten

osana.

keskuspankkien

perussääntöjen määräyksiä niiden tehtävistä on verrattava perustamissopimuksen ja
perussäännön vastaaviin määräyksiin ja mahdolliset ristiriitaisuudet on poistettava.16 Tämä
koskee kaikkia sellaisia määräyksiä, jotka euron käyttöönoton ja eurojärjestelmään
integroitumisen jälkeen voisivat estää EKPJ:hin liittyvien tehtävien suorittamista, ja
erityisesti määräyksiä, joissa ei oteta huomioon perussäännön IV luvussa määriteltyä
EKPJ:n toimivaltaa.
Rahapolitiikkaa koskevissa kansallisissa säännöksissä tulee tunnustaa, että yhteisön
rahapolitiikka on tehtävä, jota suoritetaan eurojärjestelmän kautta.17 Kansallisten
keskuspankkien perussäännöissä voi olla määräyksiä rahapolitiikan välineistä. Tällaisia
määräyksiä on verrattava perustamissopimuksen ja EKPJ:n perussäännön määräyksiin, ja
mahdolliset

ristiriitaisuudet

on

poistettava

perustamissopimuksen

artiklan 109

noudattamiseksi.
Sellaisissa kansallisissa säännöksissä, joissa säädetään kansallisen keskuspankin
yksinoikeudesta laskea liikkeeseen seteleitä, on tunnustettava, että sen jälkeen kun euro on
otettu käyttöön, EKP:n neuvostolla on perustamissopimuksen artiklan 106 kohdan 1 ja
perussäännön artiklan 16 nojalla yksinoikeus antaa lupa eurosetelien liikkeeseenlaskuun.
Kansalliset säännökset, joiden nojalla hallitukset voivat vaikuttaa esimerkiksi eurosetelien
nimellisarvoihin,

valmistukseen,

liikkeeseen

laskettaviin

määriin

ja

liikkeestä

poistamiseen, on niin ikään tapauskohtaisesti joko kumottava tai niissä on tunnustettava
edellä mainittujen perustamissopimuksen ja EKPJ:n perussäännön määräysten mukainen
euroseteleihin liittyvä EKP:n toimivalta. Riippumatta kolikoita koskevasta tehtävänjaosta
hallitusten ja kansallisten keskuspankkien kesken asianomaisissa säännöksissä on
tunnustettava EKP:n toimivalta hyväksyä liikkeeseen laskettavien eurokolikoiden määrä
sen jälkeen kun euro on otettu käyttöön.

16

Ks. erityisesti perustamissopimuksen artiklat 105 ja 106 sekä perussäännön artiklat 3–6 ja 16.
Perustamissopimuksen artiklan 105 kohdan 2 ensimmäinen luetelmakohta.
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Valuuttavarantojen hoidosta todettakoon18, että euron käyttöön ottaneet jäsenvaltiot, jotka
eivät

siirrä

virallisia

varantojaan

kansallisille

keskuspankeilleen19,

eivät

toimi

perustamissopimuksen mukaisesti. Myöskään kolmannen osapuolen, kuten hallituksen tai
parlamentin,

oikeus

vaikuttaa

kansallisen

keskuspankin

päätöksiin

virallisten

valuuttavarantojen hoitoa koskevissa asioissa ei ole perustamissopimuksen artiklan 105
kohdan 2 kolmannen luetelmakohdan mukainen. Kunkin kansallisen keskuspankin on
myös siirrettävä EKP:lle valuuttavarantosaamisiaan suhteessa sen osuuteen EKP:n
merkitystä pääomasta. Tämä merkitsee sitä, ettei kansallisilla keskuspankeilla saa olla
säädöksiin perustuvia esteitä siirtää valuuttavarantosaamisia EKP:lle.
2.2.6.3 TALOUTTA KOSKEVAT MÄÄRÄYKSET
Taloutta

koskevat

perussäännön

määräykset

ovat

määräyksiä

tilinpidosta20,

tilintarkastuksesta21, pääoman merkitsemisestä22, valuuttavarantosaamisten siirroista23 ja
rahoitustulon jakamisesta24. Kansallisten keskuspankkien on pystyttävä noudattamaan
näihin määräyksiin perustuvia velvollisuuksiaan, ja sen vuoksi ristiriitaiset kansalliset
säännökset on kumottava.
2.2.6.4 VALUUTTAKURSSIPOLITIIKKA
Jäsenvaltio, jota koskee poikkeus, voi pitää voimassa kansallisen lainsäädännön, jossa
säädetään, että hallitus vastaa kyseisen jäsenvaltion valuuttakurssipolitiikasta ja että
kansallinen keskuspankki toimii neuvonantajana ja/tai toteuttajana. Siihen mennessä, kun
kyseinen jäsenvaltio ottaa euron käyttöön, näistä säännöksistä on kuitenkin käytävä ilmi,
että

vastuu

euroalueen

valuuttakurssipolitiikasta

on

siirretty

yhteisön

tasolle

perustamissopimuksen artiklan 111 mukaisesti. Perustamissopimuksen artiklassa 111
vastuu valuuttakurssipolitiikasta on uskottu EU:n neuvostolle, joka toimii läheisessä
yhteistyössä EKP:n kanssa.

18

Perustamissopimuksen artiklan 105 kohdan 2 kolmas luetelmakohta.
Lukuun ottamatta valuuttamääräisiä käyttövaroja, joita jäsenvaltioiden hallitukset voivat pitää hallussaan
perustamissopimuksen artiklan 105 kohdan 3 nojalla.
20
Perussäännön artikla 26.
21
Perussäännön artikla 27.
22
Perussäännön artikla 28.
23
Perussäännön artikla 30.
24
Perussäännön artikla 32.
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2.2.6.5 KANSAINVÄLINEN YHTEISTYÖ
Euron käyttöönoton kannalta kansallisen lainsäädännön tulee olla sopusoinnussa
perussäännön artiklan 6.1 kanssa, jonka mukaan silloin, kun kansainväliseen yhteistyöhön
liittyy eurojärjestelmälle uskottuja tehtäviä, EKP päättää, miten EKPJ on edustettuna.
Lisäksi

kansallisessa

lainsäädännössä

tulee

antaa

kansallisille

keskuspankeille

mahdollisuus osallistua kansainvälisten rahalaitosten toimintaan EKP:n suostumuksella
(perussäännön artikla 6.2).

2.2.6.6 MUUT MÄÄRÄYKSET
Edellä mainittujen lisäksi tiettyjen jäsenvaltioiden osalta saattaa olla myös muita alueita,
joilla kansallisia määräyksiä on mukautettava (kuten selvitys- ja maksujärjestelmät sekä
tietojen vaihto).
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3

MAITTAISET YHTEENVEDOT

3.1

KYPROS

Kyproksen 12 kuukauden YKHI-inflaatiovauhti oli tarkastelujakson aikana keskimäärin
2,0 % eli selvästi perustamissopimuksen mukaista 3,0 prosentin viitearvoa hitaampi.
Tuoreimpien tietojen perusteella Kyproksen YKHI-inflaatiovauhdin 12 kuukauden
keskiarvon odotetaan pienenevän lähikuukausina hieman.

Pitemmällä aikavälillä tarkasteltuna YKHI-inflaatio on ollut Kyproksessa hallinnassa
ajoittaisia suhteellisen nopean inflaation jaksoja lukuun ottamatta. Vuosina 1997–2006 se
oli enimmäkseen 2–3 % mutta kiihtyi ajoittain – 4,9 prosenttiin vuonna 2000 ja
4,0 prosenttiin vuonna 2003 – mikä johtui pitkälti energian ja elintarvikkeiden
voimakkaasta

hinnannoususta,

EU-jäsenyyteen

liittyvistä

energian

valmisteveron

asteittaisista yhdenmukaistamiskorotuksista sekä arvonlisäveron korottamisesta asteittain
kymmenestä viiteentoista prosenttiin vuosina 2002–2003. Tähän pitemmän aikavälin
inflaatiokehitykseen vaikuttivat useat tärkeät poliittiset ratkaisut, varsinkin vuodesta 1960
perinteisesti käytössä olleet kiinnitettyjen valuuttakurssien järjestelmät. Kyproksen punta
kiinnitettiin vuonna 1992 ecuun ja sittemmin euroon, ja Kypros on osallistunut
ERM II:een

2.5.2005

alkaen

±15

prosentin

vakiovaihteluväliä

noudattaen.

Hyödykemarkkinoiden ja tietoverkkotoimialojen vapauttaminen on tukenut inflaation
pysymistä suhteellisen hallittuna. Finanssipolitiikka sen sijaan ei ole täysin tukenut
hintavakautta vuoden 1996 jälkeen. Viime vuosina tilanne on kuitenkin parantunut.
Vuosien 1998–2001 yleisesti ottaen suhteellisen hallittua inflaatiokehitystä tarkasteltaessa
tulisi ottaa huomioon, että talouskasvu oli vankkaa reaalisen kasvun ollessa enimmäkseen
noin 5 %. Kasvu hidastui noin 2 prosenttiin vuosina 2002 ja 2003 mutta nopeutui taas
lähes 4 prosenttiin vuosina 2004–2006. Työttömyysaste on pysynyt suhteellisen alhaisena,
vaikka se onkin noussut jonkin verran vuodesta 2002 lähtien, ja Kyproksen työmarkkinat
ovat suhteellisen joustavat. Vuosina 2002 ja 2003 palkat nousivat hyvin nopeasti varsinkin
julkisella sektorilla, mutta seuraavina kahtena vuotena palkankorotuspaineet vähenivät
merkittävästi ja yksikkötyökustannusten nousu oli vähäistä. Tuontihinnat ovat
heilahdelleet ajoittain, ja vuodesta 2003 lähtien ne ovat nousseet jonkin verran öljyn
hinnan kallistuessa. Viimeaikaisesta kehityksestä voidaan todeta, että YKHI-inflaatio
kiihtyi asteittain alkuvuonna 2006 ja oli elokuussa 2,7 % mutta hidastui vuoden 2007
maaliskuuhun mennessä 1,4 prosenttiin energian hinnannousun vaimentuessa.
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Keskeiset kansainväliset laitokset arvioivat tuoreimmissa ennusteissaan, että inflaatiovauhti on
1,3–2,1 % vuonna 2007 ja 1,9–2,1 % vuonna 2008. Inflaatioarvioihin liittyy pääasiassa arvioitua
nopeamman inflaation riskejä. Nämä riskit liittyvät tiettyjen tavaroiden ja palvelujen alhaiseen
arvonlisäveroon

suunniteltuihin,

yhdenmukaistamiskorotuksiin,

joiden

Kyproksen
odotetaan

EU-jäsenyyteen
kiihdyttävän

liittyviin

inflaatiota

noin

1 prosenttiyksiköllä, samoin kuin inflaation aiemman ja odotettavissa olevan kiihtymisen
mahdollisiin kerrannaisvaikutuksiin sekä öljyn hinnan epäsuotuisaan kehitykseen ja
palkkakehitykseen tulevaisuudessa kotimaisen kysynnän ja luotonannon kasvaessa nopeasti.
Kyproksen punnan määräisten lainojen korkojen lasku lähemmäksi euroalueen korkotasoa ja
luottolaitosten varantovelvoitteiden pieneneminen aiheuttavat nekin inflaation kiihtymisen
riskejä. Arvioitua hitaamman inflaation riskit liittyvät televiestintäalan ja energiasektorin
vapauttamisen pitkittyneisiin vaikutuksiin, julkisen sektorin palkkojen maltilliseen nousuun,
kasvavaan työvoiman tuontiin, joka voi hidastaa palkkojen nousua, sekä suotuisaan öljyn
hintakehitykseen. Myös kansainvälisen kysynnän mahdollinen heikentyminen ja sen vaikutus
matkailuvientiin saattaisivat hidastaa inflaatiota.

Kyprosta ei tällä hetkellä koske EU:n neuvoston päätös, jonka mukaan maalla olisi
liiallinen alijäämä. Tarkasteluvuonna 2006 BKT:hen suhteutettu julkisen talouden
alijäämä oli Kyproksessa 1,5 % eli selvästi alle viitearvon. Euroopan komissio ennustaa
BKT:hen suhteutetun alijäämän olevan 1,4 % vuonna 2007. Vuonna 2006 julkisen
talouden velkasuhde pieneni ja oli 65,3 % BKT:stä. Vuonna 2007 sen ennakoidaan
pienenevän edelleen 61,5 prosenttiin ja pysyvän siten yli 60 prosentin viitearvon.
Vakauttamista on jatkettava, jotta Kypros voi saavuttaa vakaus- ja kasvusopimuksessa
määritellyn

keskipitkän

aikavälin

tavoitteensa.

Joulukuussa

2006

päivätyssä

lähentymisohjelmassa täksi tavoitteeksi on asetettu 0,5 prosentin suhdannekorjattu
alijäämä suhteessa BKT:hen ilman väliaikaisten toimenpiteiden vaikutuksia. Muista
julkista taloutta koskevista tekijöistä voidaan todeta, että vuonna 2006 alijäämäsuhde ei
ylittänyt julkisten investointimenojen suhdetta BKT:hen.

EU:n talouspoliittisen komitean ja Euroopan komission arvioinnin mukaan väestön
ikääntymiseen

liittyvien

julkisten

menojen

odotetaan

kasvavan

Kyproksessa

huomattavasti eli 11,8 prosenttiyksikköä suhteessa BKT:hen ajalla 2004–2050. Tämä on
enemmän kuin missään muussa EU:n jäsenvaltiossa. Rasituksesta selviytymistä voidaan
helpottaa luomalla julkiseen talouteen riittävästi liikkumavaraa ennen väestörakenteen
heikkenemistä.
EKP
Lähentymisraportti
Toukokuu 2007

39

Kyproksen punta on osallistunut ERM II:een 2.5.2005 lähtien eli koko kaksivuotisen,
toukokuusta 2005 huhtikuuhun 2007 kestäneen tarkastelujakson ajan. Kyproksen valuutan
eurokeskuskurssiksi määriteltiin 0,585274 – sama kurssi, jolla punta kiinnitettiin yksipuolisesti
euroon vuoden 1999 alussa – ja vaihteluväli on normaali ±15 %. Sopimus Kyproksen punnan
osallistumisesta ERM II:een perustui Kyproksen viranomaisten lujaan sitoutumiseen eri
politiikanaloilla.

Siitä

lähtien,

kun

punta

liitettiin

ERM II:een,

Kyproksen

valuuttakurssipolitiikan tavoitteena on ollut pitää eurokurssi vakaana. Punta on pysynyt lähellä
keskuskurssiaan vakiovaihteluvälin yläpäässä, ja sen arvo on vaihdellut hyvin vähän. Samana
aikana Kyproksen lyhyiden korkojen ja kolmen kuukauden euriborin välinen ero supistui
asteittain tarkastelujakson loppua kohden. Kyproksen punnan reaalinen valuuttakurssi – sekä
kahdenvälinen kurssi suhteessa euroon että efektiiviset kurssit – oli maaliskuussa 2007 lähellä
pitkän aikavälin keskiarvoja tammikuun 1996 ja tammikuun 1999 eli euron käyttöönoton
jälkeen. Muusta ulkoisesta kehityksestä voidaan todeta, että Kyproksella on ollut maksutaseessa
lähes jatkuva, ajoittain suurikin yhteenlasketun vaihto- ja pääomataseen alijäämä, joka on viime
vuosina kasvanut. Vuonna 2003 se oli 2,0 % suhteessa BKT:hen ja vuonna 2006 jo 5,9 %.
Alijäämän kasvu on johtunut pääasiassa tavarakaupan taseen alijäämän kasvusta palvelutaseen
ylijäämän pysyttyä lähes muuttumattomana. Alijäämää on rahoitettu lähinnä suoriin sijoituksiin
(joista osa on uudelleensijoitettuja voittoja) liittyvällä pääoman nettotuonnilla ja muihin
investointeihin liittyvällä pääomantuonnilla. Tällaisia muita investointeja ovat olleet lähinnä
Kyproksen ulkopuolella asuvien talletukset ja lainat. Koska pääomantuonti oli määrältään
suurempi kuin vaihto- ja pääomataseen alijäämä vuosina 2004–2006, Kyproksen virallinen
valuuttavaranto kasvoi tänä aikana.
Pitkät korot olivat Kyproksessa tarkastelujaksona keskimäärin 4,2 % eli selvästi alle
korkokriteerinä olevan 6,4 prosentin viitearvon. Yleisesti ottaen Kyproksen pitkät korot
ovat viime vuosina laskeneet ja tuottoero euroalueen valtion joukkolainoihin on
pienentynyt.
Kyproksen on tärkeää jatkaa rakenteellisiin uudistuksiin perustuvaa kestävää ja uskottavaa
julkisen talouden vakauttamista sekä parantaa julkisen talouden rahoitusasemaa
pienentämällä

tuntuvasti

korkeaa

velkasuhdettaan.

Lisäksi

on

olennaista

pitää

palkkakehitys maltillisena, erityisesti julkisella sektorilla. Palkankorotuksissa on tärkeää
ottaa huomioon työn tuottavuuden kasvu, työmarkkinatilanne ja kehitys kilpailijamaissa.
On

myös

ehdottoman

hyödykemarkkinoilla.

tärkeää

Esimerkiksi

jatkaa
palkkojen

rakenteellisia
ja

tiettyjen

uudistuksia

työ-

ja

(elinkustannusindeksiin

sidottujen) tulonsiirtojen indeksisidonnaisuutta olisi tarkistettava inflaation hidastumiseen

40

EKP
Lähentymisraportti
Toukokuu 2007

liittyvien riskien vähentämiseksi. Tällaiset rakenteelliset uudistukset paitsi parantavat
talouden kykyä selviytyä häiriöistä myös luovat parhaat mahdolliset olosuhteet talouden ja
työllisyyden kestävälle kasvulle. Kyproksen mahdollinen yhdistyminen saattaisi tuoda
mukanaan uusia rakenteellisia ja julkiseen talouteen kohdistuvia haasteita riippuen siitä,
millaisiin taloudellisiin ja julkista taloutta koskeviin järjestelyihin sen yhteydessä
päädytään.
Lakiin Kyproksen keskuspankista hiljattain tehtyjen muutosten jälkeen Kyproksen
keskuspankin perussääntö on sopusoinnussa talous- ja rahaliiton kolmatta vaihetta
koskevien perustamissopimuksen ja EKPJ:n perussäännön määräysten kanssa.

Cyprus – Economic indicators of convergence
(excluding the exchange rate criterion)

Kypros – Talouden lähentymistä kuvaavat
indikaattorit
(ilman valuuttakurssikriteeriä)

HICP inflation 1)
Long-term interest rate 2)
General government surplus (+) or deficit (-) 3)
General government gross debt 3)
Reference value 4)
Sources: ECB, Eurostat and European
Commission.
(Note: Best performing countries in terms of
price stability are: Finland, Poland, Sweden)
1) Annual average percentage change. 2007
data refer to the period April 2006 to March
2007.
2) In percentages, annual average. 2007 data
refer to the period April 2006 to March 2007.
3) As a percentage of GDP. Projections for
2007 as notified by Member States in spring
2007 [European Commission projections for
2007].
4) Reference value refers to the period April
2006 to March 2007 for HICP inflation and

YKHI-inflaatio1)
Pitkät korot2)
Julkisen talouden ylijäämä (+) tai alijäämä (–)3)
Julkinen velka3)
Viitearvo4)
Lähteet: EKP, Eurostat ja Euroopan komissio.
(Huom. Hintatason vakaudessa parhaiten
suoriutuneet maat ovat Suomi, Puola ja Ruotsi.)
1) Vuotuinen prosenttimuutos keskimäärin.
Vuoden 2007 tiedot ajanjaksolta huhtikuu 2006
– maaliskuu 2007.
2) Prosentteina, vuotuinen keskiarvo. Vuoden
2007 tiedot ajanjaksolta huhtikuu 2006 –
maaliskuu 2007.
3) Prosentteina suhteessa BKT:hen. Vuotta 2007
koskevat ennusteet perustuvat jäsenvaltioiden
keväällä 2007 ilmoittamiin tietoihin [Euroopan
komission ennuste vuodelle 2007].
4) YKHI-inflaation ja pitkien korkojen
viitearvot ajanjaksolta huhtikuu 2006 –
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long-term interest rates and to the year 2006 for
general government deficit and debt.

3.2

maaliskuu 2007, julkisen talouden alijäämän ja
velan viitearvot vuodelta 2006.

MALTA

Maltan 12 kuukauden YKHI-inflaatiovauhti oli tarkastelujakson aikana keskimäärin 2,2 %
eli

selvästi

perustamissopimuksen

mukaista

3,0 prosentin

viitearvoa

hitaampi.

Tuoreimpien tietojen perusteella YKHI-inflaatiovauhdin 12 kuukauden keskiarvon
odotetaan pienenevän lähikuukausina edelleen.

Pitemmällä aikavälillä tarkasteltuna YKHI-inflaatio on ollut Maltassa suhteellisen vakaa.
Vuosina 1999–2006 se vaihteli enimmäkseen 2 ja 3 prosentin välillä. Inflaation
pysymiseen suhteellisen vakaana näin kauan vaikuttivat useat tärkeät poliittiset ratkaisut ja
etenkin

se,

että

Maltan

itsenäistyttyä

vuonna

1964

käytössä

oli

kiinteä

valuuttakurssijärjestelmä ja liiran kurssi oli enimmän aikaa kiinnitetty valuuttakoriin.
Maltan liira on osallistunut ERM II:een 2.5.2005 lähtien, ja se on siten kiinnitetty euroon.
Finanssipolitiikka on viime vuosina tukenut hintavakautta aiempaa paremmin. Talous
kasvoi voimakkaasti 1990-luvulla, mutta vuodesta 2001 lähtien tuotannon kasvu oli
keskimäärin verkkaista ja kahtena vuonna tuotanto supistui. Talouskehityksen vaimeus
johtui yhtäältä ulkoisen ympäristön heikkoudesta, joka liittyi osittain kilpailun
lisääntymiseen Maltan tärkeimmillä vientimarkkinoilla, ja toisaalta kotimaisista tekijöistä
kuten tehdasteollisuudessa tehtyjen uudelleenjärjestelyjen väliaikaisista vaikutuksista.
Viimeaikaisesta kehityksestä voidaan todeta, että talous alkoi elpyä asteittain vuonna 2005
ja elpyminen jatkui vuonna 2006, mutta talouden kysyntäpuolelta on aiheutunut vain
vähän hintapaineita. Vuotuinen YKHI-inflaatio hidastui huomattavasti vuoden 2006
loppua kohti ja pysyi vaimeana alkuvuonna 2007. Se oli nopeimmillaan 3,5 % vuoden
2006 puolivälissä, mutta hidastui sitten ja oli alle 1 % marras-joulukuussa 2006.
Maaliskuussa 2007 YKHI-inflaatio oli 0,5 %. Inflaation hidastuminen loppuvuonna 2006
johtui suurelta osin siitä, että energian aiemman hinnannousun suhteellisen voimakas
vaikutus Maltan inflaatiovauhtiin heikkeni.

Keskeiset

kansainväliset

laitokset

arvioivat

tuoreimmissa

ennusteissaan,

että

inflaatiovauhti on 1,4–2,4 % vuonna 2007 ja 2,1–2,3 % vuonna 2008. Arvioitua
nopeamman inflaation riskit liittyvät pääasiassa energian maailmanmarkkinahintojen
mahdolliseen uuteen nousuun. Lisäksi luotonannon nopeana jatkuvaa kasvua on seurattava
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tarkasti, vaikka kasvu ei olekaan yhtä voimakasta kuin joissakin muissa maissa, joiden
rahoitusmarkkinat eivät ole yhtä kehittyneet. Arvioitua hitaamman inflaation riskit
liittyvät

lisääntyvän

kilpailun

vaikutuksiin

hyödykemarkkinoilla,

esimerkiksi

elintarvikkeiden vähittäiskaupassa ja lentoliikennealalla, sekä jatkuviin pyrkimyksiin
keventää julkisen sektorin sääntely- ja hallintomenettelyjä.

Maltaa koskee tällä hetkellä neuvoston päätös, jonka mukaan Maltalla on liiallinen
alijäämä. Tarkasteluvuonna 2006 BKT:hen suhteutettu julkisen talouden alijäämä oli
kuitenkin 2,6 % eli alle viitearvon. Tilapäisten finanssipoliittisten toimien ansiosta
alijäämä supistui 0,7 prosenttia suhteessa BKT:hen vuonna 2006. Ilman näitä toimia
BKT:hen suhteutettu alijäämä olisi ollut 3,3 % vuonna 2006. Euroopan komissio ennustaa
BKT:hen suhteutetun alijäämän pienenevän 2,1 prosenttiin vuonna 2007. Vuonna 2006
julkisen talouden velkasuhde pieneni ja oli 66,5 % BKT:stä. Vuonna 2007 sen
ennakoidaan olevan 65,9 % ja pysyvän siten yli 60 prosentin viitearvon. Vakauttamista on
jatkettava, jotta Malta voi saavuttaa vakaus- ja kasvusopimuksessa määritellyn keskipitkän
aikavälin tavoitteensa. Joulukuussa 2006 päivätyssä lähentymisohjelmassa täksi
tavoitteeksi on asetettu tasapainoinen suhdannekorjattu julkisen talouden rahoitusasema
ilman väliaikaisten toimenpiteiden vaikutuksia. Muista julkista taloutta koskevista
tekijöistä voidaan todeta, että vuonna 2006 alijäämäsuhde ei ylittänyt julkisten
investointimenojen suhdetta BKT:hen.

EU:n talouspoliittisen komitean ja Euroopan komission arvioinnin mukaan väestön
ikääntymiseen liittyvien menojen odotetaan vuoteen 2020 mennessä kasvavan Maltassa
2,2 prosenttiyksikköä suhteessa BKT:hen. Vuoteen 2050 mennessä menojen odotetaan kuitenkin
kasvavan nykyisestä vain 0,3 prosenttiyksikköä suhteessa BKT:hen. Arvioinnissa ei ole otettu
huomioon Maltan edustajainhuoneen joulukuussa 2006 hyväksymää julkisen eläkejärjestelmän
uudistusta, mutta Euroopan komission alustavan arvion perusteella uudistus ei paranna julkisen
talouden kestävyyttä pitkällä aikavälillä. Rasituksesta selviytymistä voidaan helpottaa luomalla
julkiseen talouteen riittävästi liikkumavaraa ennen väestötilanteen heikkenemistä.

Maltan liira on osallistunut ERM II:een 2.5.2005 lähtien eli koko kaksivuotisen,
toukokuusta 2005 huhtikuuhun 2007 kestäneen tarkastelujakson ajan. Maltan liiran
eurokeskuskurssiksi määriteltiin 0,429300 – eli liiran senhetkinen markkinakurssi – ja
vaihteluväli oli normaali ±15 %. ERM II:een liittymisen yhteydessä Maltan liira kiinnitettiin
euroon ja aiempi kiinnitys euron, Englannin punnan ja Yhdysvaltain dollarin muodostamaan
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valuuttakoriin purettiin. Sopimus Maltan liiran osallistumisesta ERM II:een perustui Maltan
viranomaisten lujaan sitoutumiseen eri politiikanaloilla. Maltan viranomaiset ovat pitäneet liiran
eurokeskuskurssissaan, kuten ERM II:een liittymisen yhteydessä ilmoitettiin aikomukseksi.
Maltan lyhyiden korkojen ja kolmen kuukauden euriborin välinen ero pieneni vuonna 2006.
Maaliskuussa 2007 päättyneenä kolmen kuukauden jaksona se oli 0,2 prosenttiyksikköä. Maltan
liiran reaalinen valuuttakurssi – sekä kahdenvälinen kurssi suhteessa euroon että efektiiviset
kurssit – oli maaliskuussa 2007 lähellä pitkän aikavälin keskiarvoja sekä tammikuun 1996
jälkeen että tammikuun 1999 eli euron käyttöönoton jälkeen. Muusta ulkoisesta kehityksestä
voidaan todeta, että Maltalla on vuodesta 1997 ollut maksutaseessa ajoittain suurikin
yhteenlasketun vaihto- ja pääomataseen alijäämä. Vuosina 2004 ja 2005 alijäämä oli 4,9 %
BKT:stä. Vuonna 2006 se oli 3,3 %. Vuodesta 2003 lähtien suoriin sijoituksiin liittyvät
pääomavirrat riittivät hyvin kattamaan tämän alijäämän, ja arvopaperisijoituksiin liittyvää
pääoman nettovientiä oli lähes yhtä paljon kuin muihin sijoituksiin liittyvää pääomantuontia.
Maltan virallinen valuuttavaranto kasvoi vuosina 2005 ja 2006.

Pitkät korot olivat Maltassa tarkastelujaksona keskimäärin 4,3 % eli selvästi alle
korkokriteerinä olevan 6,4 prosentin viitearvon. Maltan pitkät korot ovat viime vuosina
yleisesti ottaen laskeneet ja tuottoero euroalueen valtion joukkolainoihin nähden on
pienentynyt.

Maltan on tärkeää jatkaa kestävää ja uskottavaa julkisen talouden vakauttamista sekä
parantaa

julkisen

talouden

rahoitusasemaa

pienentämällä

tuntuvasti

korkeaa

velkasuhdettaan. Lisäksi on olennaista pitää palkkakehitys maltillisena sekä julkisella että
yksityisellä sektorilla. Palkankorotuksissa on tärkeää ottaa huomioon työn tuottavuuden
kasvu,

työmarkkinatilanne

ja

kehitys

kilpailijamaissa.

Samalla

tulisi

keskittyä

selviytymään talouskasvun ja uusien työpaikkojen luomisen tiellä olevista rakenteellisista
esteistä varsinkin edistämällä työmarkkinoille osallistumista. Avainasemassa ovat
kilpailun lisääminen hyödykemarkkinoilla ja työmarkkinoiden toiminnan parantaminen.
Esimerkiksi työvoiman kysyntä ja tarjonta saataisiin vastaamaan toisiaan entistä
paremmin kehittämällä henkistä pääomaa. Tällaisten toimien avulla voitaisiin myös
parantaa näiden markkinoiden joustavuutta ja helpottaa siten sopeutumista mahdollisiin
maa- tai alakohtaisiin häiriöihin. Kyky selviytyä tällaisista häiriöistä on erityisen tärkeää
siksi, että Maltan talous on suhteellisen erikoistunut. Tällaisten toimien avulla voidaan
saavuttaa hintavakauden kannalta otolliset olosuhteet sekä edistää kilpailukykyä ja
työllisyyden kasvua.

44

EKP
Lähentymisraportti
Toukokuu 2007

Lakiin Maltan keskuspankista hiljattain tehtyjen muutosten jälkeen Maltan keskuspankin
perussääntö on sopusoinnussa talous- ja rahaliiton kolmatta vaihetta koskevien
perustamissopimuksen ja EKPJ:n perussäännön määräysten kanssa.

Malta – Economic indicators of convergence
(excluding the exchange rate criterion)

Malta – Talouden lähentymistä kuvaavat
indikaattorit
(ilman valuuttakurssikriteeriä)

HICP inflation 1)
Long-term interest rate 2)
General government surplus (+) or deficit (-) 3)
General government gross debt 3)
Reference value 4)
Sources: ECB, Eurostat and European
Commission.
(Note: Best performing countries in terms of
price stability are: Finland, Poland, Sweden)
1) Annual average percentage change. 2007
data refer to the period April 2006 to March
2007.
2) In percentages, annual average. 2007 data
refer to the period April 2006 to March 2007.
3) As a percentage of GDP. Projections for
2007 as notified by Member States in spring
2007 [European Commission projections for
2007].
4) Reference value refers to the period April
2006 to March 2007 for HICP inflation and
long-term interest rates and to the year 2006 for
general government deficit and debt.

YKHI-inflaatio1)
Pitkät korot2)
Julkisen talouden ylijäämä (+) tai alijäämä (–)3)
Julkinen velka3)
Viitearvo4)
Lähteet: EKP, Eurostat ja Euroopan komissio.
(Huom. Hintatason vakaudessa parhaiten
suoriutuneet maat ovat Suomi, Puola ja Ruotsi.)
1) Vuotuinen prosenttimuutos keskimäärin.
Vuoden 2007 tiedot ajanjaksolta huhtikuu 2006
– maaliskuu 2007.
2) Prosentteina, vuotuinen keskiarvo. Vuoden
2007 tiedot ajanjaksolta huhtikuu 2006 –
maaliskuu 2007.
3) Prosentteina suhteessa BKT:hen. Vuotta 2007
koskevat ennusteet perustuvat jäsenvaltioiden
keväällä 2007 ilmoittamiin tietoihin [Euroopan
komission ennuste vuodelle 2007].
4) YKHI-inflaation ja pitkien korkojen
viitearvot ajanjaksolta huhtikuu 2006 –
maaliskuu 2007, julkisen talouden alijäämän ja
velan viitearvot vuodelta 2006.
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