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Finanssiala ry:n lausunto Talousvaliokunnan pyyntöön asiassa U46/2020 vp
(Komission esitykset EU:n arvopaperistamismarkkinoiden vahvistamisesta)

Finanssiala ry (FA) pitää komission tavoitteita tärkeinä arvopaperistamismarkkinoiden
vahvistamisesta EU:ssa, ottaen huomioon taloustilanteen poikkeuksellisuuden ja
tarpeet Euroopan talouden elvyttämiseen. FA kannattaa komission esityksiä.
Olemme samaa mieltä valtioneuvoston kanssa esitetyistä näkemyksistä koskien
arvopaperistamisen myönteisiä vaikutuksia yritysten varainhankintaan ja riskien
hajautumiseen. Komission esitykset ovat osa koronakriisiin liittyviä EU:n
pääomamarkkinoiden elvytystoimia. Esitykset on tarkoitus saattaa voimaan nopeasti,
jotta pankkien pääomia vapautuisi enemmän yritysten ja kotitalouksien luotonantoon
nopealla aikataululla. Esitykset ovat soveltamisalaltaan rajattuja.
Komissio toteaa esityksessään, että EU:n arvopaperistamista koskevan
sääntelykehikon kokonaistarkastelu tehdään alkuvuodesta 2022. Komissio pitää
kokonaistarkastelun ajankohtaa ja arvioitua voimaantuloa liian myöhäisenä, jotta
näillä muutoksilla pystytään vahvistamaan EU:n arvopaperistamismarkkinoita
koronakriisistä elpymiseen.
Komissio toteaa myös, että nyt esitetyt muutokset ovat linjassa EU:n
pääomamarkkinoiden kehittämistä selvittäneen komission asettaman korkean tason
työryhmän suositusten kanssa. Komissio toteaa synteettistä arvopaperistamista
koskevan esityksensä perusteluissa, että esitys perustuu EBA:n aiempiin raportteihin
arvopaperistamisen kehittämisestä, ja yhtyy EBA:n analyysiin. Komission
näkemyksenä on, ettei EBA:n raporteissa esitetä perusteita siihen, että synteettinen
arvopaperistaminen johtaisi suurempiin tappioihin tai muihin merkittäviin
materiaalisiin tappioihin.
Järjestämättömiä luottoja koskevan esityksen perusteluissa komissio toteaa
esityksen perustuvan EBA:n raportin esityksiin. Koronakriisin johdosta on syytä
olettaa, että pankkien järjestämättömät saamiset kasvavat. Komissio pitää tärkeänä
muuttaa järjestämättömiä luottoja koskevaa asetusta nopeasti, jotta järjestelyt tukevat
Euroopan elpymistä.
Kuten valtioneuvosto toteaa arviossaan esitysten vaikutuksista, Suomessa on tehty
lähivuosina joitakin arvopaperistamiseen liittyvien pankkien järjestelyitä. Vaikka
järjestelyt eivät ole olleet tähän asti laajasti käytössä FA:n jäsenistössä, FA pitää
tärkeänä laajentaa ja monipuolistaa arvopaperistamisen mahdollisuuksia sekä
pankkien että institutionaalisten sijoittajien näkökulmasta. Oletettavaa myös on, että
koronakriisin johdosta tarve järjestämättömien luottojen järjestämiseen
arvopaperistamisen kautta lisääntyy jatkossa Euroopassa. Ostajina toimivat
ammattimaiset sijoittajat pystyvät myös arvioimaan järjestelyiden riskit omalta
osaltaan.
Ehdotamme lisäksi, että esityksen käsittelyn yhteydessä yksinkertaistettaisiin tai
poistettaisiin nykyinen raportointivelvoite ESMAlle koskien yksityistä synteettistä
arvopaperistamista. Raportointilomakkeen monet kohdat eivät ole sijoittajille
relevantteja ja raportoinnin tuottaminen aiheuttaa vain turhaa taakkaa. Sijoittajille
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tarjotaan niiden tarvitsema informaatio järjestelyiden yhteydessä sopiviksi katsotuissa
muodoissa, ja ESMAn lomake ei ole tähän tarkoitukseen sopiva.
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