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Kansainvälisen valuuttarahaston ja Maailmanpankin kevätkokoukset 12.-14.4.2019
Washingtonissa 12.-14.4.2019 järjestetyissä Kansainvälisen valuuttarahaston ja
Maailmanpankin kevätkokouksissa julkistettiin valtiovarainministereiden ilmastokoalitio,
jossa Suomi toimii puheenjohtajana. Kokouksessa nähtiin ensimmäistä kertaa myös
Maailmanpankkiryhmän uusi pääjohtaja David Malpass. Hän korosti asiakasmaissa
saavutettavien menestystarinoiden tärkeyttä.
Islannin ulkoministeri Guðlaugur Þór Þórðarson edusti Pohjoismaiden ja Baltian maiden
vaalipiiriä Maailmanpankin ja IMF:n yhteisessä Kehityskomiteassa. Kansainvälisen
valuutta- ja rahoituskomitean kokouksessa Pohjoismaiden ja Baltian maiden vaalipiiriä
edusti Ruotsin valtiovarainministeri Magdalena Andersson.
Valtiovarainministerit ilmastonmuutosta vastaan
Valtiovarainministereiden yhteistyö ilmastonmuutoksen hillitsemiseksi lähti virallisesti käyntiin
Suomen, Chilen ja Maailmanpankin johdolla, kun 26 maan valtiovarainministerit ilmoittivat
ilmastokoalition (Coalition of Finance Ministers for Climate Action) perustamisesta. Yhteistyön
tavoitteena on tuoda ilmastonmuutoksen torjuntaan mukaan valtiovarainministeriöiden panos ja
talouspolitiikan välineet: verotus, budjetointi, rahoitus ja julkiset hankinnat.
Yhteistyön perustana toimivat ns. ”Helsingin periaatteet”, jotka syntyivät Helsingissä helmikuussa 2019
järjestetyn valmistelukokouksen tuloksena. Lauantaina 13.4.2019 pidetyssä tilaisuudessa
puheenjohtajien Chilen ja Suomen lisäksi Costa Rica, Ecuador, Espanja, Fidži, Filippiinit, Guatemala,
Hollanti, Irlanti, Islanti, Itävalta, Kenia, Kolumbia, Luxemburg, Marshallinsaaret, Meksiko, Nigeria,
Norja, Norsunluurannikko, Ranska, Ruotsi, Saksa, Tanska, Uganda ja Yhdistynyt kuningaskunta
kannattivat Helsingin periaatteita.
Chilen valtiovarainministeri Felipe Larraín Bascuñan esitteli kokouksessa Helsingin periaatteet. Hän
korosti puheenvuorossaan konkreettisen toiminnan merkitystä. Ei riitä, että ministerit kokoontuvat kaksi
kertaa vuodessa saman pöydän ääreen keskustelemaan, yhteistyön myötä tulee syntyä myös
konkreettisia tuloksia.
Ministeri Larraín pyysi koalition jäsenmaita osallistumaan aktiivisesti työsuunnitelman valmisteluun,
joka alkaa touko-kesäkuun vaihteessa Chilen Santiagossa. Ministereille raportoidaan Kansainvälisen
valuuttarahaston ja Maailmanpankin vuosikokousten yhteydessä lokakuussa 2019 työn edistymisestä.
Ministeri Larraín kutsui kollegansa Santiagossa joulukuussa järjestettävään COP25 –
ilmastokokoukseen. Kokouksen yhteydessä on tarkoitus julkistaa valtiovarainministereiden
ilmastokoalition työohjelma.
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Maailmanpankin ja IMF:n yhteisen kehityskomitean kokous
Kehityskomitean pääaiheet olivat Maailmanpankkiryhmän tulevaisuuskatsauksen ja pääomapaketin
toimeenpano sekä disruptiivisten teknologioiden tuominen kiinteäksi osaksi pankkiryhmän toimintaa.
Tulevaisuuskatsauksen ja pääomapaketin toimeenpano etenee suunnitellusti, komitean jäsenet olivat
tyytyväisiä tilannepäivitykseen.
Maailmanpankin uusi pääjohtaja David Malpass aloitti tehtävässään 8.4.2019 ja piti kehityskomitean
kokouksessa ensimmäisen linjapuheensa. Malpass esiintyi rakentavasti ja puhui pankin virallisen linjan
mukaisesti, myös esimerkiksi ilmastoa ja sukupuolten tasa-arvon edistämistä selvästi painottaen.
Malpass korosti, että tekee työtä sen eteen, että USA hyväksyy IFC:n pääomakorotuksen. Hän puhui
myös yhteisistä maa-alustoista muiden kehitysrahoituslaitosten kanssa. Malpass vaikutti puheen
perustella olevan enemmän operatiivista tehokkuutta painottava johtaja, eikä samanlainen visionääri
kuin edeltäjänsä Jim Kim. Maailmanpankkiryhmän uusi pääjohtaja David Malpass toivotettiin
tervetulleeksi ja häntä kiiteltiin sitoumuksestaan pankkiryhmän missioon ja strategiaan.
Pohjoismaiden ja Baltian maiden puheenvuorossa kiinnitettiin huomiota kestävän kehityksen
tavoitteiden saavuttamista uhkaaviin tekijöihin. Talouskasvu on hidastunut ja velkatasot ovat
ennennäkemättömän korkealla tasolla, ilmastonmuutos on kasvava uhka ja pakolaisten määrä
maailmassa on korkeampi kuin koskaan. Tästä huolimatta kestävän kehityksen tavoitteet on mahdollista
saavuttaa tekemällä kansainvälistä yhteistyötä, vahvistamalla kansainvälisiä instituutioita ja tekemällä
oikeita politiikkavalintoja.
Puheenvuorossa nostettiin esille myös Pohjoismaiden ja Baltian maiden näkökulmasta tärkeimmät
teemat Maailmanpankkiryhmän toiminnassa. Nämä teemat ovat ilmastonmuutos, inhimillinen pääoma,
ihmisoikeudet, kehitysmaiden julkisen talouden kestävyys ja veropohjan vahvistaminen sekä
teknologinen kehitys.

Kansainvälisen valuutta- ja rahoituskomitean kokous
IMF:n pääekonomisti Gita Gopinathin esityksessä maailmantalouden tilasta todettiin kasvuympäristön
heikentyneen. Kehitystä ovat rasittaneet erityisesti kauppajännitteet, poliittiset epävarmuustekijät,
voimakkaasti heiluneet rahoitusolosuhteet sekä joukko yksittäisiä maakohtaisia tekijöitä. IMF odottaa
vaimeuden jäävän väliaikaiseksi ja maailmantalouden kasvun elpyvän ensi vuonna. Kasvunäkymiin
kohdistuu kuitenkin epävarmuuksia ja riskit ovat kallellaan heikomman kehityksen suuntaan.
Toimitusjohtaja Christine Lagarden globaalin politiikkaohjelman teemana olivat yhteiset vastuut ja
jaetut edut. Lagarde alusti esitystään korostamalla, että maailmantalous on herkässä tilanteessa.
Kasvunäkymät ovat heikentyneet samalla, kun korkeat velkataakat ja alhaiset korot rajoittavat
politiikkatoimien liikkumavaraa. Myös yhteiskunnassa koventuneet riitasointujen äänet ja heikentynyt
luottamus instituutioihin rajoittavat poliittista kapasiteettia talouden ongelmien torjumiseksi.
Lagarden globaali politiikkaohjelma esitteli perusteita uuden multilateralismin kolmiosaiselle
rakenteelle. Kansallisten politiikkatoimien avulla tulisi tukea kotimaan talouden kestokykyä,
osallistavuutta ja taloudellisia mahdollisuuksia. Vahvemman kansainvälisen yhteistyön tuella tulisi
puolestaan taata tasapuolisemmat toimintaedellytykset. Yhteistyötä tarvitaan erityisesti kaupan,
kansainvälisen verotuksen, rahanpesun ja veronkierron sekä velkakestävyyden saroilla. Lisäksi tarvitaan
globaaleja yhteistoimia vastaamaan yhteisiin haasteisiin, kuten ilmastonmuutokseen, datan
suojaamiseen sekä teknologisen kehityksen vaikutuksiin.
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IMFC:n puheenjohtaja Lesetja Kganyago huomioi lopuksi, että ilmastonmuutos, kansainvälinen kauppa
sekä datatalous ja tietoturvallisuus tulevat olemaan globaalin politiikka-agendan keskeisiä teemoja.
Lisäksi hän informoi, että keskusteluita IMF:n resursseista ja hallintouudistuksesta tullaan edistämään
niin, että IMF:n 15. kiintiötarkistus saadaan päätökseen syksyn 2019 vuosikokouksiin mennessä.

*****
Lehdistötiedote valtiovarainministereiden ilmastokoalitiosta:
http://www.worldbank.org/en/news/press-release/2019/04/13/coalition-of-finance-ministers-forclimate-action
Pohjoismaiden ja Baltian maiden vaalipiirin lausunto Kehityskomiteassa:
http://www.devcommittee.org/sites/www.devcommittee.org/files/download/Statements/201904/DCS2019-0014-Iceland-April-13-2019.pdf
Kehityskomitean julkilausuma:
http://www.devcommittee.org/sites/www.devcommittee.org/files/download/Communiques/201904/Communique%28E%29%20final%20version%204.13.pdf
Pohjoismaiden ja Baltian maiden vaalipiirin lausunto Kansainvälisessä valuutta- ja
rahoituskomiteassa:
https://meetings.imf.org/~/media/AMSM/Files/SM2019/IMFC/swe.ashx
Kansainvälisen valuutta- ja rahoituskomitean julkilausuma:
https://www.imf.org/en/News/Articles/2019/04/13/communique-of-the-thirty-ninth-meeting-of-the-imfc

