Kreikan talouden III rahoitustukiohjelman
eteneminen ja näkymät
23.12.2015

Euroalueen vakausyksikkö

Ohjelman eteneminen
‒ Kreikan 3. ohjelmasta päätettiin 19.8.2015

‒ Lyhyen aikavälin tavoitteet:
‒

Palauttaa luottamus uudistusten jatkumiselle

‒

Toteuttaa toimet julkisen talouden vakautumiseksi

‒

Vakauttaa rahoitusjärjestelmä

‒ Ohjelman koko enintään 86 mrd. euroa, josta 25 mrd. euroa varattiin
pankkien tervehdyttämiseen
‒ Syyskuussa pidetyt parlamenttivaalit hidastivat toteutusta ja
aikatauluja
‒ Elokuussa sovitusta 26 mrd. € lainaerästä on maksettu 22.12.
mennessä yhteensä 21,4 mrd. €
‒ Suomessa eduskunnan päätöksiä odotettavissa seuraavan kerran 1.
väliarvion yhteydessä (alkuvuosi 2016)
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Kreikan näkymät joulukuussa 2015
‒ Pankkijärjestelmän vakautuminen
‒

Talletuspako loppunut ja pankkien hätärahoituksen (ELA) tarve pienentynyt

‒

On mahdollista, että pankkien vakavaraisuuden vahvistamiseen varatusta
enintään 25 mrd. eurosta riittää 8.12. mennessä maksettu 5,4 mrd. €

‒ Talouden tilanne parempi kuin pelättiin
‒

v. 2015 BKT-ennustetta korjattu ylöspäin (–2,3 % → 0 %)

‒

v. 2016 ennuste –0,7 %, v. 2017 +2,7 %

‒ Julkisen talouden tila odotettu
‒

Tänä vuonna –0,2 %:n perusalijäämä, ensi vuonna +0,5 %:n perusylijäämä

‒ Velanhoitokustannukset alhaisella tasolla, 2016 ei merkittäviä
lyhennyspiikkejä

‒ Poliittisen vakauden rakentaminen avainasemassa, jotta talous
kasvaa ja sijoittajien luottamus palautuu
‒

Pakolaiskriisi vaikeuttaa epäsuorasti poliittisen vakauden ja ulkosuhteiden
kohentumista
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Ensimmäiseen lainaerään varattiin 26 mrd. €
- Kreikalle maksettiin 21,4 mrd. €, pankkien pääomien vahvistamiseen
ennakoitua vähemmän varoja
10 mrd. €
Varattiin pankkien tervehdyttämiseen
Maksettiin yhteensä 5,4 mrd. €
2,7 mrd. € (1.12.)
2,7 mrd. € (8.12.)
Maksamatta jäi 4,6 mrd. € (varat sulkutilillä)

16 mrd. €
Varattiin maksurästeihin ja
velanhoitomenoihin
Maksettiin yhteensä 16 mrd. €
13 mrd. € (20.8.)
2 mrd. € (23.11.)
1 mrd. € (22.12.)
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1. virstanpylväät (uudistustoimet) 23.11.
‒ 1. lainaerän 2. maksuerän (2 mrd. €) saamiseksi Kreikka toteutti 49
uudistustoimea.
‒ Toimet koskivat seuraavia kokonaisuuksia ohjelman ehdollisuuden
keskeisiltä alueilta:
•

Julkisen talouden tasapainottamiseen liittyvät toimet (4)

•

Verotusta koskevat toimet (3)

•

Verohallintoa koskevat toimet (5)

•

Eläkkeitä koskevat toimet (5)

•

Terveydenhuoltoa koskevat toimet (5)

•

Sosiaaliturvaa koskevat toimet (1)

•

Pankkijärjestelmää koskevat toimet (5)

•

Kilpailukykyä ja kasvua tehostavat toimet (12)

•

Yksityistämiseen liittyvät toimet (4)

•

Julkisen hallinnon uudistamista koskevat toimet (3)
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2. Virstanpylväät 22.12.
‒ 1. lainaerän 3. maksuerän (1 mrd. €) saamiseksi Kreikan on määrä
toteuttaa 13 uudistustoimea, joissa on alakohtineen 29 uudistusta.
‒ Toimet koskivat seuraavia kokonaisuuksia ohjelman ehdollisuuden
keskeisiltä alueilta:
‒

Julkisen talouden tasapainottamiseen liittyvät toimet (3)

‒

Pankkijärjestelmää koskevat toimet (3)

‒

Kilpailukykyä ja kasvua tehostavat rakenteelliset toimet (4)

‒

Yksityistämiseen liittyvät toimet (2)

‒

Julkisen hallinnon uudistamista koskevat toimet (1)
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Kreikan uuden EVM-ohjelman käsittelyn aikataulu
14.8. Euroryhmän poliittinen päätös enintään 86 mrd. € ohjelmasta
20.8. Ensimmäinen maksuerä
13 mrd. € maksuerä Kreikalle
10 mrd. € sulkutilille käytettäväksi pankkien tervehdyttämiseen

23.11. Kreikka toteuttanut toisen maksuerän edellyttämät 49 ns.
virstanpylvästä
2. mrd. € maksuerän maksaminen Kreikalle
1.–8.12. Kahden kreikkalaisen pankin pääomia vahvistetaan (5,4 mrd. €)
22.12. Kreikka toteuttanut kolmannen maksuerän edellyttämät 13
virstanpylvästä
1 mrd. € maksuerän maksaminen Kreikalle
Alkuvuosi 2016: 1. väliarvion odotetaan valmistuvan
Mahdollistaa periaatepäätöksen 2. lainaerästä (määrä sovitaan erikseen)
IMF:n johtokunta tekee päätöksensä osallistumisesta ohjelmaan 1.
väliarvion valmistumisen jälkeen
23.12.2015
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Kreikalle maksetut lainat ja Suomen laskennallinen osuus
Tilanne 22.12.2015
Kahdenvälinen
laina

ERVV

IMF¹

EVM²

Yhteensä

Lainaohjelman maksettu
kokonaismäärä (12/2015)

52,9

130,9

17,4

21,4

= 222,6

Suomen osuus, %

1,9 %

1,93 %

0,53 %

1,79 %

Suomen laskennallinen
osuus lainasta, mrd. €

1,00

2,52

0,09

0,38

= 3,99

-

0,54

-

-

= 0,54

1,00

2,96³

0,09

0,38

= 4,53

Summat mrd. euroa

Suomen laskennallinen
osuus ERVV:n kertyneistä
koroista 10/2015
Suomen osuus, mrd. €
(arvio)

¹ Arvio tilanteesta 11/2015, lukuihin vaikuttavat mm. valuuttakurssien muutokset
² EVM-ohjelman koko enintään 86 mrd. €
³ Vakuusjärjestely kattaa 0,93 mrd. €
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Kreikan rahoitustarpeet maltillisia lähivuosina
 V. 2015 Kreikan rahoitustarpeet suuria:
22,3 mrd. € (josta IMF ja EKP 17,3 mrd. €)

 Pelkästään heinäkuun 2015
rahoitustarpeet suuremmat kuin v. 2016
yhteensä
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