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LIITE

NEUVOSTON LAUSUNTO

Kreikan tarkistetusta vakausohjelmasta vuosiksi 2008−2011

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO, joka

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen,

ottaa huomioon julkisyhteisöjen rahoitusaseman valvonnan sekä talouspolitiikan valvonnan ja 

yhteensovittamisen tehostamisesta 7 päivänä heinäkuuta 1997 annetun neuvoston asetuksen (EY) 

N:o 1466/971 ja erityisesti sen 5 artiklan 3 kohdan,

ottaa huomioon komission suosituksen,

on kuullut talous- ja rahoituskomiteaa,

ON ANTANUT SEURAAVAN LAUSUNNON:

(1) Neuvosto tutki 10 päivänä maaliskuuta 2009 Kreikan tarkistetun vakausohjelman, joka 

kattaa vuodet 2008–20112.

(2) Kreikan talouskasvu on jatkunut vahvana, vuosittain 4 prosentissa kymmenen viime vuoden 

aikana. Samaan aikaan kotimainen ja ulkoinen makrotalouden epätasapaino on kasvanut 

huomattavasti, mikä on johtanut ulkomaanvelan nopeaan kasvuun samalla kun julkinen 

velka on säilynyt korkealla tasolla. Kun otetaan huomioon käynnissä olevan 

maailmanlaajuisen talous- ja finanssikriisin vaikutus Kreikan talouteen, asiaan liittyvä 

riskien uudelleenhinnoittelu lisää velkarasitukseen kohdistuvaa painetta entisestään. 

  
1 EYVL L 209, 2.8.1997, s. 1. Tässä tekstissä mainitut asiakirjat löytyvät seuraavilta 

verkkosivuilta: http://ec.europa.eu/economy_finance/about/activities/sgp/main_en.htm.
2 Kreikan viranomaiset toimittivat 6 päivänä helmikuuta 2009 ohjelman täydennyksen, jossa 

selvennetään budjetoitujen veroja lisäävien toimenpiteiden muutoksia ja suunnitteilla olevaa 
talousarviomenettelyuudistusta. Täydennykseen ei sisälly vakausohjelmassa esitetyn 
finanssipoliittisen strategian muutoksia, ja makrotalouden skenaario ja julkisen talouden 
ennusteet pysyvät muuttumattomina.
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Komission yksiköiden tammikuun 2009 väliennusteen mukaan kokonaistuotannon kasvu 

hidastui 2,9 prosenttiin vuonna 2008 ja kasvun odotetaan supistuvan jyrkästi vuonna 2009 

mutta pysyttelevän positiivisena. Koska julkisen talouden alijäämä on pysytellyt yli 

3 prosentin viitearvon suhteessa BKT:hen vuodesta 2007 alkaen3 ja julkistalouden 

velkasuhde on yksi EU:n korkeimmista, Kreikalla ei ole liikkumavaraa toteuttaa 

finanssipoliittisia elvytystoimia, jottei se yhä suuremmassa määrin vaarantaisi julkisen 

talouden pitkän aikavälin kestävyyttä ja maan kilpailuasemaa. Tämän vuoksi suunnitteilla ei 

ole finanssipoliittista elvytyspakettia. Kreikan viranomaiset ovat esittäneet vuoden 2009 

talousarviolaissa joitakin toimenpiteitä, joiden tarkoituksena on sosiaalisen 

yhteenkuuluvuuden turvaaminen, mukaan lukien pienituloisten kotitalouksien etuudet. 

Kreikan haasteena on julkisen talouden tuntuva vakauttaminen samalla kun parannetaan 

julkisen talouden laatua ja korjataan talouden huomattavan kotimaisen ja ulkoisen 

epätasapainon taustatekijöitä.

(3) Ohjelman perustana olevan makrotalouden skenaarion mukaan kokonaistuotannon kasvu 

putoaa vuoden 2008 3 prosentista 1,1 prosenttiin vuonna 2009, jonka jälkeen kasvu elpyy 

keskimäärin 1¾ prosenttiin jäljellä olevalla ohjelmakaudella. Tämänhetkisten tietojen4

perusteella makrotalouden skenaario perustuu suotuisiksi arvioituihin kasvuoletuksiin 

vuonna 2009 ja sen jälkeen. Ohjelman mukaan erityisesti yksityinen kulutus ja 

vähäisemmässä määrin investointien kasvu pysyttelevät vakaina, sillä työllisyyden 

ennakoidaan kasvavan hyvin, ja lisäksi investointeja ja EY:n rakennerahastovarojen käyttöä 

tukevien viimeaikaisten aloitteiden vaikutuksista on tehty optimistinen arvio. Kreikan 

kauppakumppaneiden taloudellisen toiminnan hiljeneminen ja kansainvälisten 

kauppanäkymien heikkeneminen aiheuttavat lisäksi huomattavia riskejä ohjelman 

makrotalouden skenaariolle heijastaen lähinnä merenkulku- ja matkailualojen 

haavoittuvaisuutta nykyiselle kriisille. Ohjelman inflaatioennusteet vaikuttavat realistisilta, 

mutta ulkoisen epätasapainon kehittyminen keskipitkällä aikavälillä vaikuttaa hieman 

optimistiselta arviolta. 

  
3 Kreikan viranomaisten lokakuussa 2008 ilmoittamien ja Eurostatin vahvistamien tietojen 

mukaan julkisen talouden alijäämä oli 3,5 prosenttia suhteessa BKT:hen vuonna 2007 eli yli 
3 prosentin viitearvon suhteessa BKT:hen. Koska perustamissopimuksen viitearvo siis ylittyi, 
komissio laati 18 päivänä helmikuuta 2009 perustamissopimuksen 104 artiklan 3 kohdan 
mukaisen kertomuksen.

4 Arvioinnissa otetaan huomioon komission yksiköiden tammikuun 2009 väliennuste mutta 
myös muita sittemmin käyttöön tulleita tietoja.
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(4) Tarkistetun ohjelman mukaan julkisen talouden vuoden 2008 alijäämäksi arvioidaan 

3,7 prosenttia suhteessa BKT:hen (mukaan lukien alijäämää supistavat kertaluonteiset 

toimenpiteet, joiden suuruus on 0,4 prosenttia suhteessa BKT:hen), joka on 

¼ prosenttiyksikköä enemmän kuin komission yksiköiden tammikuun 2009 väliennusteessa. 

Tätä voidaan verrata edellisessä tarkistetussa ohjelmassa asetettuun 1,6 prosentin 

tavoitteeseen suhteessa BKT:hen. Tämä 2 prosenttiyksikön poikkeama johtuu sekä 

tulovajeesta että menoylityksistä. Varsinkin tulot arvioidaan suhteessa BKT:hen noin 

1 prosenttiyksikköä budjetoitua alhaisemmiksi, mikä pääosin johtuu siitä, että vuonna 2008 

toteutetuista tuloja lisäävistä toimenpiteistä ei olekaan saatu niin paljon tuloja kuin alun 

perin arvioitiin. Menoylitykset aiheuttavat toiset noin 1 prosenttiyksikköä suhteessa 

BKT:hen, mihin suurimpana syynä ovat lipsuminen juoksevissa perusmenoissa ja varsinkin 

ennakoitua suurempi julkinen kulutus ja korkeammat julkisen sektorin palkat. 

(5) Tarkistetun ohjelman mukaan vuoden 2009 alijäämätavoite on 3,7 prosenttia suhteessa 

BKT:hen (mukaan lukien alijäämää supistavat kertaluonteiset toimenpiteet, joiden suuruus 

on 0,5 prosenttia suhteessa BKT:hen), mikä vastaa komission yksiköiden väliennustetta. 

Verrattuna parlamentin 21 päivänä joulukuuta 2008 hyväksymään vuoden 2009 

talousarviolakiin tavoitetta on tarkistettu ja alijäämäennustetta nostettu 1¾ prosenttiyksikköä 

suhteessa BKT:hen. Uudessa talousarviotavoitteessa otetaan huomioon vuoden 2008 

odotettua heikompi talousarviototeutuma. Siinä näkyy myös aiempaa varovaisempi arvio 

kokonaistuloista, sillä arviota on tarkistettu alaspäin 1 prosenttiyksikköä suhteessa BKT:hen, 

samalla kun julkisia menoja on tarkistettu ylöspäin 0,4 prosenttiyksikköä suhteessa 

BKT:hen. Tulosuhteen arvioidaan kuitenkin edelleen kasvavan lähes 1 prosenttiyksikköä 

suhteessa BKT:hen vuonna 2009, sillä syyskuussa 2008 hyväksyttiin verotuloja kasvattava 

paketti, joka on sisällytetty vuoden 2009 talousarviolakiin. Jotta varmistettaisiin 

tarkistettujen tavoitteiden saavuttaminen, ohjelmatarkistus sisältää vuoden 2009 

talousarviolakiin sisällytettyjen toimenpiteiden ohella uusia toimenpiteitä, joilla pyritään 

hillitsemään julkisia perusmenoja ja järkiperäistämään julkisten menojen hallinnointia. 

Nämä uudet toimenpiteet on tarkoitus hyväksyä vuoden 2009 kuluessa, eikä niitä ole 

tarkkaan selvennetty ohjelmassa. Finanssipolitiikan yleinen viritys on pääpiirteissään 

neutraali vuonna 2009.
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(6) Ohjelmassa esitetyllä julkisen talouden strategialla pyritään supistamaan rakenteellinen 

alijäämä vuoden 2008 4,5 prosentista suhteessa BKT:hen 4,3 prosenttiin vuonna 2009 ja 

2,2 prosenttiin viimeistään vuonna 2011, mutta keskipitkän aikavälin tavoitteena olevaan 

rakenteellisesti tasapainoiseen talousarvioon (suhdannetasoitettu julkisen talouden 

rahoitusasema ilman kertaluonteisia ja muita väliaikaisia toimenpiteitä) ei ennakoida 

päästävän ohjelmakauden aikana. Kokonaisalijäämässä tavoitteena on 3,7 prosenttia 

suhteessa BKT:hen vuonna 2009, jonka jälkeen kokonaisalijäämä supistunee ohjelmakauden 

aikana 3,2 prosenttiin suhteessa BKT:hen vuonna 2010 ja 2,6 prosenttiin viimeistään vuonna 

2011. Perusjäämään kertyy samoin vuoteen 2011 mennessä 1,7 prosentin ylijäämä, kun 

vuonna 2009 perusylijäämä on 0,8 prosenttia. Rakenteellisesti tämä merkitsee keskimäärin 

¾ prosenttiyksikön parannusta suhteessa BKT:hen. Julkisen talouden vakauttaminen 

vuosina 2010 ja 2011 perustuu lähinnä kunnianhimoisiin menosäästöihin, joita ei kuitenkaan 

täysin tueta konkreettisin toimenpitein. Julkinen bruttovelka on vuonna 2008 arviolta 

94,6 prosenttia suhteessa BKT:hen, ja sen ennustetaan ylittävän 96 prosenttia suhteessa 

BKT:hen vuosina 2009 ja 2010 ennen supistumista 94¾ prosenttiin vuonna 2011. Alijäämän 

syvenemisen ja BKT:n kasvun supistumisen ohella tuntuva virta–varanto-korjauserä 

kasvattaa velkasuhdetta vuonna 2009. 

(7) Julkisen talouden toteutumiin kohdistuu huomattavia heikkenemisriskejä. Ohjelman 

perustana oleva makrotalouden skenaario eritoten perustuu suotuisiksi arvioituihin 

kasvuoletuksiin. Vuonna 2009 riskit liittyvät myös mahdollisiin lipsumisiin vuoden 2009 

tarkistettujen talousarviotavoitteiden täytäntöönpanossa varsinkin, kun otetaan huomioon 

aiemmat toistuvat menoylitykset ja tulovajeet. Vuodesta 2010 lähtien riskejä aiheuttaa 

tietojen puuttuminen toimenpiteistä, joilla varsinkin menopuolella tuetaan suunniteltua 

vakauttamista. Lisäksi joissakin menoluokissa suunnitellut menoleikkaukset vaikuttavat ensi 

näkemältä kunnianhimoisilta. Ennakoituun velkakehitykseen suhteessa BKT:hen liittyvät 

riskit vaikuttavat myös korkeilta johtuen alijäämäennusteisiin liittyvistä riskeistä. Näitä 

riskejä saattaa lisätä epävarmuus virta–varanto-korjauseristä, joiden osatekijöistä ohjelmassa 

ei entiseen tapaan esitetä tietoja. Lisäksi velkaan suhteessa BKT:hen saattaa kohdistua 

korotuspainetta rahoitussektorin tukipaketin yhteydessä mahdollisesti toteutettavien velkaa 

lisäävien rahoitustoimien vuoksi. Ohjelmassa ei oteta huomioon tämän rahoituspaketin 

mahdollisia vaikutuksia velkakehitykseen.
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(8) Parhaillaan laaditaan yhteisesti sovittujen menetelmien mukaisia pitkän aikavälin ennusteita 

eläkemenoista. Väestön ikääntymisestä julkiseen talouteen aiheutuvat pitkän aikavälin 

vaikutukset ovat todennäköisesti huomattavasti yli EU:n keskiarvon. Vuoden 2008 julkisen 

talouden rahoitusasema on ohjelmassa esitetyn arvion mukaan edellisen tarkistetun ohjelman 

lähtöasetelmaa heikompi, minkä vuoksi väestön ikääntymistä julkiseen talouteen aiheutuvat 

pitkän aikavälin vaikutukset ovat vieläkin pahemmat. Lisäksi bruttovelka ylittää 

nykyisellään reilusti perustamissopimuksessa määrätyn viitearvon. Sen supistaminen 

edellyttää suuria perusylijäämiä pitkän aikaa. Julkisen talouden pitkän aikavälin 

kestävyyteen kohdistuvia suuria riskejä voitaisiin pienentää säilyttämällä suuret 

perusylijäämät keskipitkällä aikavälillä ja uudistamalla jatkossakin eläkejärjestelmää, jotta 

ikääntymiseen liittyvien menojen todennäköisesti huomattavaa kasvua saataisiin hillittyä. 

Edellä mainitut riskit, jotka aiheutuvat Kreikan käyttöönottamista rahoitusalan 

vakauttamisjärjestelmistä, saattavat vaikuttaa negatiivisesti julkisen talouden pitkän 

aikavälin kestävyyteen. Tämä johtuu ennen kaikkea näiden järjestelmien vaikutuksista 

julkiseen velkaan. Osa julkisesta tuesta aiheutuneista kustannuksista voidaan tosin 

tulevaisuudessa saada katettua.

(9) Keskipitkän aikavälin talousarviokehys on edelleen heikko, ja sille on luonteenomaista 

aiemmat heikot tulokset. Kreikan julkisen talouden kehittymisessä näkyy julkisten menojen 

riittämätön valvonta samalla kun tuloennusteet ovat järjestelmällisesti osoittautuneet 

optimistisiksi. Kreikan julkisen talouden tilinpidon kirjaamisessa ilmenneet jatkuvat 

rakenteelliset ongelmat ovat lisäksi haitanneet tulojen ja menojen oikein ajoitettua ja 

tehokasta valvontaa, vaikka tilanne on viime vuosina parantunut. Ohjelmassa suunnitellaan 

käynnissä olevien talousarviouudistusten jatkamista ja edistymistä ohjelmabudjetoinnin 

toteuttamisessa. Tavoitteena on kehittää julkisten menojen seurantaa ja hallinnointia, lisätä 

avoimuutta ja ryhtyä soveltamaan talousarviomenettelyssä monivuotista suunnittelua. 

Talousarviomenettelyn uudistus on kuitenkin tarkoitus saada kokonaisuudessaan loppuun 

vasta vuonna 2012.
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(10) Kreikan hallitus on finanssikriisin vuoksi toteuttanut useita toimenpiteitä rahoitusalan 

vakauden varmistamiseksi, mukaan lukien talletussuojan nostaminen 100 000 euroon. 

Toimenpidepaketti koostuu pääomasijoitusohjelmasta, jolla luottolaitoksille tarjotaan uutta 

pääomaa etuoikeutettuja osakkeita vastaan, takausohjelmasta, jolla katetaan uusi, 

juoksuajaltaan kolmesta kuukaudesta kolmeen vuoteen vaihteleva velka, sekä 

arvopaperiohjelmasta, jolla ohjelmaan hyväksyttäville luottolaitoksille tarjotaan valtion 

joukkovelkakirjalainoja ja parannetaan niiden rahoituksensaantia, varsinkin EKP:ltä. Paketin 

kokonaisarvo on 28 miljardia euroa (noin 10 prosenttia suhteessa BKT:hen).

(11) Ohjelman mukaan finanssipolitiikka on kohdennettu sijoittajien luottamuksen 

palauttamiseen ja makrotalouden epätasapainon poistamiseen. Koska julkisessa taloudessa ei 

ole liikkumavaraa, Kreikan hallitus ei ole hyväksynyt talouden huomattavan epätasapainon 

korjaamiseksi lyhytaikaista elvytyspakettia reaktiona talouden hidastumiseen, mikä olisi 

Euroopan talouden elvytyssuunnitelman mukaista. Ohjelma sisältää useita rakenteellisia 

toimenpiteitä, joilla ei ole suoraa talousarviovaikutusta, mukaan lukien erityisesti 

matkailualalle suunnatut toimenpiteet. Tavoitteena on muun muassa työllisyyden 

ylläpitäminen, yritysinvestointien lisääminen mukaan lukien yksityisen ja julkisen sektorin 

kumppanuudet, pk-yrityksille suunnatun lainanannon lisääminen ja EU-varojen käytön 

parantaminen. Tarkistettuun ohjelmaan sisältyy myös muita rakenneuudistustoimenpiteitä, 

jotka ovat osa pidemmän aikavälin strategiaa julkisen talouden laadun ja kestävyyden 

kehittämiseksi, kuten julkisten menojen hallinnoinnin ja valvonnan uudistaminen sekä 

hiljattain hyväksytyn eläkeuudistuksen täytäntöönpano. Toimenpiteet ovat yhteydessä 

komission 28 päivänä tammikuuta 2009 Lissabonin kasvu- ja työllisyysstrategian osana 

ehdottamaan keskipitkän aikavälin uudistusohjelmaan ja maakohtaisiin suosituksiin.
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(12) Kreikka on hyväksynyt vakauttamisohjelman, jonka tavoitteena on rajata julkisen talouden 

heikkenemistä vuonna 2009 ja supistaa julkisen talouden alijäämä alle 3 prosentin viitearvon 

suhteessa BKT:hen viimeistään vuonna 2011. Finanssipolitiikan yleinen viritys 

(uudelleenlasketun) rakenteellisen rahoitusaseman muutoksen perusteella on pääpiirteissään 

neutraali vuonna 2009 ja rajoittava vuonna 2010. Ohjelmassa tavoitellaan erityisesti 

1½ prosenttiyksikön rakenteellista sopeutusta suhteessa BKT:hen vuonna 2010 ja edelleen 

noin ½ prosenttiyksikön sopeutusta vuonna 2011. Kun kuitenkin otetaan huomioon 

talousarviosuunnitelmiin kohdistuvat riskit, suunniteltu vakauttaminen saattaa jäädä alle 

tavoitteiden ja kokonaisalijäämä pysytellä yli 3 prosentin viitearvon suhteessa BKT:hen. 

Kun otetaan huomioon Kreikan talouden tuntuva kotimainen ja ulkoinen epätasapaino, 

julkisen talouden sopeutusvauhti on riittämätön eikä sitä täysin tueta konkreettisin pysyvin 

toimenpitein vuosina 2010 ja 2011 varsinkaan menopuolella. Kun lopuksi otetaan huomioon 

edellä mainitut velkaennusteisiin kohdistuvat riskit, velka suhteessa BKT:hen saattaa kasvaa 

koko ohjelmakauden ajan lähinnä sen vuoksi, ettei julkisen talouden alijäämän 

supistamisessa edistytä riittävästi.

(13) Vakaus- ja lähentymisohjelmia koskevissa käytännesäännöissä esitettyjen tietovaatimusten 

osalta voidaan todeta, että ohjelmasta puuttuu joitakin pakollisia ja vapaaehtoisia tietoja5. 

Yleisenä päätelmänä voidaan todeta, että ohjelmassa ennakoidaan julkisen talouden alijäämän 

supistamista keskipitkällä aikavälillä muttei puututa ajoissa ja tehokkaasti Kreikan talouden 

rakenteelliseen epätasapainoon eikä saateta julkista velkaa lasku-uralle. Vaikka vuoden 2009 

jälkeisessä vakauttamisstrategiassa luotetaan menojen pysyvään hillitsemiseen ja kasvaviin 

verotuloihin, ohjelmassa ei esitetä konkreettisia toimenpiteitä tukemaan vuosiksi 2010 ja 2011 

suunniteltua julkisen talouden sopeuttamista riittävässä määrin. Koska maailmantalouden tilanne on 

heikentynyt jyrkästi, julkisen talouden strategiaan kohdistuu lisäksi huomattavia riskejä, sillä 

ohjelman sisältämän makrotalouden skenaarion perustana olevat kasvuoletukset ovat optimistisia. 

  
5 Ohjelmasta puuttuvat erityisesti julkisen talouden menoja koskevat toimintokohtaiset tiedot ja 

tiedot velan kehittymisestä, virta–varanto-korjauserän osatekijöistä (kassaperusteisen ja 
suoriteperusteisen tilinpidon väliset erot, rahoitusomaisuuden nettokertymä, 
arvostusvaikutukset ja muut vaikutukset), likvidistä rahoitusomaisuudesta ja 
nettorahoitusvelasta.
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Vakauttaminen riippuu tietyssä määrin veronkierron torjunnasta saatavista tuloksista, johon saadaan 

ainoastaan osittaista tukea verohallinnon uudistuksista, kun taas ennakoidut menoleikkaukset 

osittain vesittyvät suunnitelmilla korottaa palkkoja ja sosiaalisia tulonsiirtoja. Julkisen talouden 

vakauttamisuran lujittaminen toteuttamalla pysyviä toimenpiteitä juoksevien perusmenojen, myös 

julkisen sektorin palkkojen, hillitsemiseksi olisi ensiarvoisen tärkeää Kreikan julkisen talouden 

saattamiseksi terveelle ja kestävälle perustalle. Ohjelmassa suunniteltua sopeutusta tuetaan lisäksi 

ainoastaan osittain rakennepolitiikalla, jolla pyritään parantamaan julkisen talouden laatua. 

Kilpailukyvyn heikkenemisen ja ulkoisen epätasapainon lisääntymisen taustatekijöiden 

rakenteellinen luonne vaatii kiireellisesti rohkeita rakenneuudistuksia. EU:n korkeimpien joukossa 

pysytellyt velka-aste yhdessä väestön ikääntymiseen liittyvien menojen ennakoidun kasvun kanssa 

vaikuttavat myös kielteisesti julkisen talouden pitkän aikavälin kestävyyteen.

Edellä esitetyn arvion perusteella Kreikkaa kehotetaan:

(i) lujittamaan tuntuvasti julkisen talouden vakauttamisuraa jo vuonna 2009 toteuttamalla 

juoksevia menoja hillitseviä hyvin täsmennettyjä ja pysyviä toimenpiteitä, mukaan lukien 

varovainen julkisen sektorin palkkapolitiikka, millä osaltaan vaikutettaisiin siihen, että 

velka suhteessa BKT:hen supistuisi tarpeellisella tavalla;

(ii) varmistamaan, että julkisen talouden vakauttamistoimenpiteillä myös parannetaan julkisen 

talouden laatua osana kattavaa uudistusohjelmaa, kun otetaan huomioon tarve sopeuttaa 

taloutta, jotta kilpailukykyä saataisiin palautettua ja ulkoista epätasapainoa poistettua; 

(iii) panemaan nopeasti täytäntöön verohallinnon uudistus ja parantamaan edelleen 

talousarviomenettelyä lisäämällä sen avoimuutta ja esittämällä pidemmän aikavälin 

julkisen talouden strategia sekä ottamalla käyttöön menetelmät juoksevien perusmenojen 

seuraamiseksi, valvomiseksi ja tehostamiseksi;

(iv) parantamaan julkisen talouden pitkän aikavälin kestävyyttä jatkamalla käynnissä olevia 

terveydenhuolto- ja eläkejärjestelmien uudistuksia, kun otetaan huomioon kasvava 

velkamäärä ja väestön ikääntymiseen liittyvien menojen ennakoitu kasvu. 

Kreikkaa kehotetaan myös parantamaan tilastohallinnointia ja tilastotietojensa laatua sekä 

noudattamaan tarkemmin käytännesääntöjen tietovaatimuksia. 
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Keskeisten makrotaloutta ja julkista taloutta koskevien ennusteiden vertailu

2007 2008 2009 2010 2011
VO tammikuu 2009 4.0 3.0 1.1 1.6 2.3
KOM tammikuu 2009 4.0 2.9 0.2 0.7 –BKT:n määrä 

(% muutos)
VO joulukuu 2007 4.1 4.0 4.0 4.0 –
VO tammikuu 2009 3.0 4.3 2.6 2.5 2.4
KOM tammikuu 2009 3.0 4.3 2.5 2.7 –YKHI-inflaatio (%)
VO joulukuu 2007 2.9 2.8 2.7 2.6 –
VO tammikuu 2009 2.2 1.9 0.3 -0.8 -1.0
KOM tammikuu 20092 3.0 2.8 0.5 -1.2 –

Tuotantokuilu1

(% suhteessa 
potentiaaliseen 
BKT:hen) VO joulukuu 2007 1.3 1.2 1.2 – –

VO tammikuu 2009 -12.1 -12.8 -11.4 -10.8 -10.0
KOM tammikuu 2009 -12.1 -11.7 -11.2 -11.6 –

Nettoluotonanto/-otto 
verrattuna muuhun 
maailmaan (% suhteessa 
BKT:hen) VO joulukuu 2007 -12.8 -12.7 -12.5 -12.2 –

VO tammikuu 2009 39.9 40.0 41.0 41.1 41.2
KOM tammikuu 2009 40.0 39.9 40.8 40.0 –Julkisen talouden tulot 

(% suhteessa BKT:hen)
VO joulukuu 2007 39.9 41.1 41.7 42.3 –
VO tammikuu 2009 43.4 43.7 44.7 44.3 43.8
KOM tammikuu 2009 43.4 43.4 44.5 44.2 –Julkisen talouden menot 

(% suhteessa BKT:hen)
VO joulukuu 2007 42.6 42.7 42.5 42.3 –
VO tammikuu 2009 -3.5 -3.7 -3.7 -3.2 -2.6
KOM tammikuu 2009 -3.5 -3.4 -3.7 -4.2 –

Julkisen talouden 
rahoitusasema 
(% suhteessa BKT:hen) VO joulukuu 2007 -2.7 -1.6 -0.8 0.0 –

VO tammikuu 2009 0.6 0.3 0.8 1.2 1.7
KOM tammikuu 2009 0.6 0.6 0.6 0.0 –Perusjäämä 

(% suhteessa BKT:hen)
VO joulukuu 2007 1.2 2.4 3.1 3.8 –
VO tammikuu 2009 -4.4 -4.5 -3.8 -2.8 -2.2
KOM tammikuu 2009 -4.8 -4.7 -3.9 -3.7 –

Suhdannetasoitettu 
rahoitusasema1

(% suhteessa BKT:hen) VO joulukuu 2007 -3.4 -2.4 -2.3 – –
VO tammikuu 2009 -4.4 -4.5 -4.3 -2.8 -2.2
KOM tammikuu 2009 -4.6 -5.0 -4.7 -3.7 –

Rakenteellinen 
rahoitusasema3

(% suhteessa BKT:hen) VO joulukuu 2007 -3.1 -2.4 -2.3 – –
VO tammikuu 2009 94.8 94.6 96.3 96.1 94.7
KOM tammikuu 2009 94.8 94.0 96.2 98.4 –Julkinen bruttovelka 

(% suhteessa BKT:hen)
VO joulukuu 2007 93.4 91.0 87.3 82.9 –

Huom.:
1 Ohjelmien mukaiset tuotantokuilut ja suhdannetasoitetut rahoitusasemat, jotka komission yksiköt ovat 

laskeneet uudelleen ohjelmien tietojen perusteella.
2 Perustuu ennusteisiin, joiden mukaan potentiaalinen kasvu on 3,2 % vuonna 2008, 2,7 % vuonna 2009, 

2,8 % vuonna 2010 ja 2,5 % vuonna 2011.
3 Suhdannetasoitettu rahoitusasema, jossa ei ole otettu huomioon kertaluonteisia eikä muita väliaikaisia 

toimenpiteitä. Kertaluonteiset ja muut väliaikaiset toimenpiteet ovat uusimman ohjelman mukaan 
0,4 % vuonna 2008 ja 0,5 % vuonna 2009 suhteessa BKT:hen (kaikki alijäämää supistavia) ja komission 
yksiköiden tammikuun väliennusteen mukaan 0,4 % vuonna 2008 ja 0,8 % vuonna 2009 suhteessa BKT:hen 
(kaikki alijäämää supistavia).

Lähde:
Vakausohjelma (VO), komission yksiköiden tammikuun 2009 talousennusteet (KOM) ja komission 

yksiköiden laskelmat.
________________________


