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Finanssikriisit ja taloustiede 

MIKA LINDEN 

Johdanto 

Perinteinen makroteoria on perustunut lähtö
kohdalle, että talouden reaalinen suorituskyky 
ja kehitys ovat riippumattomia talouden rahoi
tusektorin toiminnasta. Tämä on aikaansaatu 
olettamalla, että rahoitus sektorin toiminta on 
ongelmatonta ja kitkatonta. Yrityksien ja koti
talouksien rahoitusrakenne ei vaikuta reaali
seen makrotalouteen. Talouden rahoitusraken
ne ja päätökset sopeutuvat ja toimivat reaalita
louden tarpeiden mukaan. Rahan määrä ja kor
kotaso taloudessa ovat olleet keskeisiä ele
menttejä niin standardissa klassisessa, keynesi
läisessä kuin monetaristisessakin mallissa. Ra
han määrää ja korkotasoa taloudessa on säädel
ty erilaisilla varallisuuskohteiden osto- ja 
myyntipäätöksillä ja hallinnollisilla toimilla. 
Tarkastelukulma on ollut rahoitussektorin kan
nalta säästämisen ja rahan määrän määräytymi
nen, ei antolainauksen, ts. velkaantumista mää
räävät tekijät. 

* Tekijä kiittää Osuuspankkiryhmän 
Tutkimussäätiötä ja Säästöpankkien 
Tutkimussäätiötä saamastaan taloudellisesta tuesta. 
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Viimeistään 1980-luvun aikana huomattiin 
laajemmin, että tämän kaltainen pinnallinen 
kuvaus talouden rahoitussektorista on paljolti 
virheellinen. Sekä teoreettinen että empiirinen 
tutkimus osoittavat että yritysten ja kotitalouk
sien rahoitusratkaisuilla on moninaiset seuraa
mukset talouden reaalisektorin kannalta. Tilan
teeseen on monia syitä. Perinteisten rahoituk
sen välittäjien, so. pankkien, rinnalle on tullut 
laaja joukko muita velkarahan välittäjiä. Erilai
set rahoitus- ja sijoitusyhtiöt, johdannaiset ja 
muut innovaatiot olivat 1980-luvun keskeisiä 
ilmiöitä kaikkialla maailmassa. Sen lisäksi, että 
rahoitusmarkkinoiden hyödykkeiden määrä ja 
niiden laadullinen kirjo kasvoivat voimakkaasti 
1980-luvulla, myös rahoituksen määrän ja 
vaihdon volyymit löivät kaikki aiemmat ennä
tykset. Luotto- ja sijoitusmarkkinoiden voima
kas kansainvälistyminen ja niihin liittyvä tieto
liikenteen tehostuminen ovat aikakauden eräitä 
ominaispiirteitä. 

Näiden ilmiö den seurauksena yritysten ja 
osin kotitalouksien rahoitusrakenne monipuo
listui voimakkaasti ja korkotaso ei ole yksin 
linkki reaalitalouden ja rahoitussektorin välis
sä. Rahoitussektorin vapaa ja itsenäinen kasvu 



ja voimakas volatiliteetti ovat luoneet uusia 
riippuvuuksia reaali- ja rahoitus sektorin välille, 
joita seuraavassa tarkastellaan lähinnä velkara
hoituksen aikaansaamien makrotaloudellisten 
ongelmien kautta. 

Seuraavassa pyritään vastaamaan talousteo
riaan nojautuen mikä yhteys vallitsee velkaan
tumisen, rahoitusmarkkinoiden haurauden 
(fragility) ja finanssikriisien välillä suhdanne
vaihteluiden määräytymisessä. Seuraavassa fi
nanssikriisi-ilmiöllä tarkoitetaan tilannetta, jos
sa rahoitussektori tai merkittävä osa siitä ei 
pysty suoriutumaan tehtävistään, so. rahoituk
sen välityksestä, likviditeetti- ja velkaongelmi
en takia. 

Aluksi tarkasteltaan eräitä klassikoiden nä
kemyksiä rahoitus sektorin roolista kansantulon 
määräytymisessä. Tämän jälkeen keskitytään 
modernin makroteorian näkökulmaan, ns. Fis
her-Keynes-Minsky -traditioon ja monetaris
miin. Seuraavaksi luodaan katsaus moderniin 
epätäydellisen informaation koulukunnan tu
loksiin, joissa velkojen laadullisella aspektilla 
ja luoton sääntelyllä on merkittävä sija analyy
sissa. Lopuksi tarkastellaan eräitä dynaamisia 
malleja ja empiirisiä tuloksia aiheen tiimoilta. 

Klassikot ja varhaismarginalismi 

Klassisen taloustieteen kautena, ts. ennen 
1870-lukua, finanssi- ja pankkikriisit olivat 
usein toistuvia ilmiöitä, jotka esiintyivät usein 
suhdannekriisien yhteydessä. Nousevan ja laa
jenevan kapitalismin myötä 1800-luvun Eng
lannissa ja mannermaalla pankkitoiminta laaje
ni myös nopeasti. Erityyppiset velka- ja va
kuustoiminnot, vakiintumattomat rahajärjestel
mät ja spekulointi kauppasitoumuksilla olivat 
esiintyneet jo aiemminkin 1600- ja 1700-luvun 
puolella (ks. Kindleberger 1989), mutta vasta 
1800-luvun sääntelemättömän kapitalismin 
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kaudella toisiaan vahvistavat finanssi- ja reaali
sektorin kriisit olivat voimakkaita ja koko talo
utta koskevia. Varsinaista systemaattista mone
taarista suhdanne- ja kriisiteoriaa ei kuitenkaan 
esitetty taloustieteen puolella. Sen sijaan varsin 
useat teoreetikot ja talousasiantuntijat esittävät 
nykyhetkenkin kannalta mielenkiintoisia huo
miota. 

Esimerkiksi Henry Thorton, Lordi Oversto
ne ja Thomas Tooke puolsivat käsitystä, että 
suhdannekriisien syvenemisen syinä ovat joko 
epäsuorasti tai suoraan luotonannon ja velkaan
tumisen liiallinen kasvu (ks. Backhouse 1987, 
kpl. 5 ja Schumpeter 1986 kpl. III.7.6). Liian 
matala korkotaso suhteessa reaali-investointien 
tuottoon korkeasuhdanteen aikana johtaa liialli
seen velkapääoman käyttöön. Tilanne johtaa li
sävaikeuksiin laskukauden aikana velanhoi
toongelmina. John Stuart Mill korosti kasvavi
en voitto-odotuksien johtavan velkarahoittee
seen kulutuksen kasvuun ja hintatason epäva
kauteen. Aikakauden keskeinen talouspoliitti -
nen suositus oli pitää rahan tarjonta kireänä ja 
reaalikorot korkealla sitoutumalla kultakantaa 
ja korkeisiin varantovelvotteisiin. 

On huomattava, että aikakauden keskeinen 
kapitalismin kriitiikko ja kriisiteorian luoja 
Karl Marx ei antanut velkapääomalle kovin
kaan merkittävää roolia teorioissaan. Sen sijaan 
hän korosti kylläkin pankki sektorin itsenäistä 
kykyä 'luoda rahaa' luototuksen avulla, ts. ra
han tarjonnan endogeenistä luonnetta, ja luot
tojen spekulatiivista käyttöä korkojen nousun 
syynä (ks. Kuhne 1979, kpl. 39 ja Itoh 1980). 

Varhaismarginalismin kaudella (1870-1930) 
finanssi- ja pankkikriisien teoreettinen ymmär
rys ei edistynyt suuremmin. Tilanteen erikoi
suutta korostaa seikka, että aikakausi oli kes
keinen juuri modernin pankkitoiminnan, osake
säästämisen ja sijoutustoiminnan kehittymisen 
kannalta. Tämän lisäksi varsinkin Yhdysval-
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loissa esiintyi useita merkittäviä finanssikriise
jä. Vaikka asian tiimoilta kirjoitettiin aiheen 
klassikot (Walter Bagehot: Lombard Street: A 
Descption of the Money Market 1873 ja Hart
ley Winters: The Meaning of Money 1909) 
pankki- ja finanssiteoria oli vähäisen kiinnos
tuksen kohteena rahateorian puolella. Akatee
minen tutkimus näki pankit lähinnä rahoituk
sen välittäjinä, ei aktiivisina luoton- ja rahan
luojina (Schumpeter 1986 kpl. IV.8). Eräitä 
poikkeuksia kuitenkin esiintyi. 

Knut Wicksell erotti toisistaan nimellisen ra
hamarkkina- ja luonnollisen koron. Jälkimmäi
nen vastasi pääoman tuottoa. Erottelu on tär
keä, sillä se toi uuden lisäelementin analyysin, 
ts. inflaation. Pankit operoivat nimelliskoron 
avulla, mutta luonnollinen 'reaalikorko' on talo
udellisen kasvun kannalta olellinen. Mitä suu
rempi on näiden kahden välinen ero luonnolli
sen koron eduksi, sitä herkempi talous on kui
tenkin epävakauteen. Pankkijärjestelmän ta
voitteena on ylläpitää korkoero suurena. Mata
la nimellinen rahamarkkinakorko johtaa kasva
vaan lainanottoon ja kysynnänkasvuun, mutta 
hintana on inflaatio ja nimelliskoron nousu. 
Suhdanneti1anne kääntyy laskuu, sillä inves
toinnit 1aantuvat korko eron pienentymisen ta
kia. Ludwig von Mises ja Friedrich Hayek täy
densivät Wicksellin näkemyksiä huomioimalla 
pankkisektorin alttiuden luottojen 'alennus
myyntiin' (ks. tarkemmin Backhouse 1985, kpl. 
16). 

On huomioitava myös, että institutionalisti
sen koulukunnan perustajilla Thorsten 
Veblenillä ja Wesley Mitchellillä oli varsin sel
keät käsitykset suhdannevaihteluiden ja finans
sitoiminnan välisestä yhteydestä. Molemmat 
kuitenkin korostavat yritysten voittojen ja ve
lanoton välistä yhteyttä muita aikakauden kir
joittajia selkeämmin. Nousukauden aikana yri
tysten voittoja ei käytetä niinkään velkapää-
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oman lyhentämiseen kuin uusien investointien 
rahoittamiseen, joka tapahtuu osin myös uudel
la valkapääomalla. Voittojen laskun myötä 
pankkien halukkuus lainanantoon kuitenkin ty
rehtyy, vaikka yritysten likividiteetin tarve on 
suurin juuri laskukauden alkaessa. Seurauksena 
on korkojen nousu, investointitoiminnan hei
kentyminen entisestään ja yhä pienenevät voit
to-odotukset. Voittojen määrä, likviditeetin tar
ve ja lainapääoman saatavuus määräävät suh
dannekierron luonteen ja syvyyden (ks. 
Wolfson 1994, luku 1). 

Ralph G. Hawtrey on ensimmäinen analyy
tikko, joka katsoi eksplisiittisesti, että suhdan
nevaihtelut ja finanssikriisit saavat alkunsa juu
ri modernin pankkitoiminnan sisältä riippumat
ta reaalitalouden häiriöistä ja toiminnasta. Läh
tökohtana on pankkien epänormaali kilpailu ja 
luotonannon voimakas kasvu, joka johtaa epä
terveeseen sijoitustoiminnan ja kasvavien luot
tojen väliseen kasvukierteeseen, joka katkeaa 
vasta kun luottoreservit ehtyvät ja korot nouse
vat voimakkaasti. Reaalitalouden odotukset 
ovat kuitenkin viiveisiä ja edelleen kasvuun pe
rustuvia, jonka seurauksena hinnat ja reaalipal
kat ovat alaspäin jäykkiä. Seurauksena on ra
hoituksensaannin ongelmia, korkeat korot ja 
sopeutuminen uuteen tilanteeseen laskukauden 
muodossa. Hawtrey ennakoi myös varsin mo
derneja käsityksiä lyhyiden korkojen määräy
tymisestä ja luottojen välitysmekanismien 
luonteesta (ks. Backhouse mts. s. 184-186). 

On varsin ilmeistä, että taloustieteilijät en
nen suurta lamakautta olivat varsin tietoisia fi
nanssitoimintaan liittyvistä suhdanteita kärjis
tävästä vaarasta ja yleensä monetaarisiin ilmi
öihin liittyvistä epästabilisuustekijöistä. Osin 
tämän seurauksena keskuspankki-instituutio sai 
alkunsa tai vahvistui monissa maissa. Kuiten
kaan finanssi-ilmiöt, vielä vähemmän kuin nii
den makrotaloudelliset seuraamuksetkaan, ei-



vät olleet taloustieteellisen analyysin keskiössä. 
Ongelmat jäivät käytännön talousmiesten har
teille ja klassinen traditio välittyi pääosin aka
teemisen valtavirtataloustieteen ulkopuo- lelle. 

Makrotaloudellinen perinne 

Irving Fisher oli ensimmäinen taloustieteilijä, 
joka tarkasteli systemaattisesti talousaktoreiden 
rahoitusrakenteen, rahoituslähteiden ja suhdan
nevaihteluiden välistä yhteyttä 30-luvun alun 
laman kokemuksien seurauksena (Fisher 
1933). Keskeinen elementti hänen analyysis
saan oli huomio 20-luvun nousukauden perus
tumisesta velan ottoon. Pankkisektorin koordi
noimaton toiminta oli toinen syy lamaan. Tär
keä oli huomio, että laskukauden aikana luotto
jen määrä on endogeeninen ilmiö. Tämä syntyy 
siitä, että suhdannelaskun alkaessa yritykset ja 
kotitaloudet eivät pysty täysin vastaamaan vel
kasitoumuksistaan, jonka seurauksena syntyy 
varallisuuskohteiden liikatarjontaa ja niiden 
hintojen lasku. K vantiteettiteoriassa tämä va
rallisuuskohteiden likvidiksi muuttaminen joh
taa rahan määrän ja kierron laskuun. Samoin 
yleinen hintataso laskee. Seurauksena on vel
kojen reaalisen arvon ja rahoituskustannuksien 
kasvu, joka vaatii edelleen lisärahoitusta ja ra
hoituskustannuksien karsimista. Seurauksena 
on velkadeflaatiokierre, joka johtaa laskusuh
danteen syvenemiseen lamaksi yritysten ja ko
titalouksien pakkosäästämisen ja konkurssien 
kautta. 

Vaikka Fisherin malli on monessa suhteessa 
intuitiivisesti tyydyttävä kuvaus ja osin selitys 
rahoitusaspektien tärkeydestä talouskriisin sy
venemisessä, se on kuitenkin monessa suhtees
sa ongelmallinen. Ensinnäkin tarkastelu olet
taa, että suhdannevaihteluita esiintyy riippu
matta talouden rahoitusrakenteesta. Ainoastaan 
liian velkavetoinen aktiviteetti johtaa suhdan-
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teiden voimakkaaseen kärjistymiseen. Rahoi
tukseen liittyvät seikat eivät voi olla itse syitä 
suhdanteisiin. Toiseksi suhdannelaskun kärjis
tymisen torjunta pitäisi olla helppoa Fisherin 
mallissa. Rahan tarjonnan voimakas lisäys toisi 
talouteen uutta likviditettiä ja estäisi deflaatio
paineet. Tämän lisäksi voidaan huomata, että 
voimakas luotonannon kasvu ei yksin riitä se
littämään velkaongelmia laskukautena, vaan 
analyysissa on huomioitava myös luotonan
nosssa tapahtuvat laadulliset muutokset (ks. 
esim. Bernanke 1983, Mishkin 1991). 

Vaikka Keynesillä itsellään on useita, tosin 
hajanaisia, huomioita rahoitustekijöiden merki
tyksestä talouden häiriöherkkyyden, so. inves
tointien määräytymisen suhteen (ks. esim. huo
miot Yleisesssä Teoriassa luoton ottajan ja an
tajan välisestä luottamuspulasta), niin itse key
nesläisessä makroteoriassa suhdannevaihtelut 
syntyvät pääsääntöisesti kokonaiskulutuksen ja 
investointien vaihteluiden kautta. Vaikka rahan 
määrä ja koron määräytyminen on analyysissa 
keskeisellä sijalla, rahoitus- ja luottomarkki
noiden toimintaan ei juuri kiinnitetä systemaat
tisesti huomiota. 

Monetarismin nousun myötä 60-luvulta läh
tien rahan tarjonnan määrä nousi keskeiseksi 
suhdannevaihteluiden selittäjäksi. Friedman ja 
Schwartz (1963) pyrkivät osoittamaan, että 
30-luvun laman keskeinen syy oli pankkipa
niikkien muodostama rahantarjonnan lasku. 
Tekijät korostivat, että harjoitettu rahapolitiik
ka oli virheellistä vuosina 1929-1933, mutta tä
män lisäksi tekevät tärkeän huomion, että 
pankkeilla on suuri itsenäinen merkitys talou
den rahamäärän määräytymisessä. Tarkastelu
kulma oli kuitenkin pääosin ottolainauksen 
puolella, ei antolainauksen yhteydessä, joka oli 
keskeinen tekijä Fisherin velkadeflaatiomallis
sao 

Aina 70-luvun loppuun saakka valtavirta-
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taloustiede lähti siitä oletuksesta, että rahoitus
markkinoiden toiminta oli häiriötöntä vailla 
minkäänlaisia suhdanneseuraamuksia. Syynä 
oli mitä ilmeisen talouksien häiriötön ja vakaa 
kasvu vuosina 1950-1975. Eräitä tärkeitä poik
keuksia on syytä kuitenkin mainita. 

Pelkkä rahan tarjonta ja määrä taloudessa ei
vät ole ensisijaisen tärkeitä seikkoja yksin, 
vaan talouden koko likividiteetin tarjonta ja ve
lan kantokyky muodostavat tärkeän elementin. 
Rahoitusmarkkinoilla toimii myös perinteisten 
rahoituksen välittäjien ohessa muita itsenäisiä 
rahoituksen tarjoajia ja takaajia (esim. vakuu
tuslaitokset, erilaiset valtiolliset vakuusrahas
tot, eläkerahastot yms.), jotka vaikuttavat koti
talouksien ja yrityksien likviditeettipreferens
seihin ja -valintoihin. Täten talousagenttien ve
lanoton ja talouden lainanannon kokonaiskapa
siteeteilla on selvä merkitys kulutusmenojen 
määräytymisen kannalta (Gurley ja Shaw 
1960). 

Rahan lisääminen neoklassiseen kasvumal
liin johtaa helposti syklisiin ja epästabiileihin 
ratkaisuihin. Y rityksien rahoitusrakenne on 
oleellinen asia yrityksen investointipäätöksissä. 
Makromallien politiikkaseuraamukset kuiten
kin monimutkaistuvat ja haurastuvat, kun yri
tysten rahoitusrakenne ja rahoitusasema huo
mioidaan. Aktiivisesti toimivan rahoitussekto
rin kyky 'luoda rahaa' luotonannon ja sitou
muksien muodosssa tekivät rahantarjonnasta 
endogeenisen ilmiön, jonka seurauksena talou
den sykliset ja epästabiilit rakenteet voimistu
vat (Tobin 1965, 1969 ja 1980, Kaldor 1982, 
Nellja Semmler 1991, luvut IV ja V). 

Kokonaisuutena nämä huomiot johtavat ti
lanteeseen, missä perinteinen rahapolitiikan te
ho on laskenut ja politiikalla sattaa olla ennalta 
arvaamattomia seurauksia, sillä talouden koko
nai 
sve 
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lka ja -rahamäärä ovat endogeenisiä suureita. 
Rahoitusyritysten määrän ja laadun kasvun 
myötä yritysten ja kotitalouksien rahoitusra
kenne saattaa olla hyvin monimutkainen ja hal
litsematon. Tätä taustaa vasten nähtynä tuntuu 
jokseenkin oudolta, että aikakauden keskeinen 
teoreettinen innovaatio yrityksen rahoituksen 
tiimoilta (Modigliani ja Miller 1958) olettaa, 
että yrityksen investointipäätökset ovat riippu
mattomia yrityksen rahoitusrakenteesta. Green
wald ja Stiglitz (1990) toteavat osuvasti 
" ... klassinen Modigliani-Miller lähtökohta ra
hoitukseen päätteli, että yrityksen rahoitusra
kenne on toisarvoinen yrityksen arvon ja sen 
toimintapäätösten kannalta, ja tämän lisäksi 
neoklassinen yrityksen teoria oletti, että yrityk
sen rahoitusasema on toisarvoinen" (suom. 
ML). 

Rationaalisten odotusten koulukunnan nou
su 1970-luvulla ja peliteorian ja real business 
cycle -koulukunnan suosio 1980-luvulla eivät 
myöskään tuoneet yrityksien ja kotitalouksien 
rahoitus- ja velka-analyysia makrotutkimuksen 
piiriin. Rahan tarjonnan muutoksilla näissä 
malleissa on keskeinen asema, mutta tarkaste
lukuima on edelleen kapea-alainen ja keskittyy 
keskuskuspankkipolitiikan ja koron väliseen 
yhteyteen. Rahoitusmarkkinoilla ei ole omaa 
erityistä roolia naIssa malleissa. Vasta 
1980-luvun rahoitusmarkkinoiden voimakkaan 
volatiliteetin kasvun myötä ovat ns. ei-symmet
risen informaation koulukunnan ja Hyman 
Minskyn näkemykset nousseet esille ja rahoi
tusmarkkinoiden makroseuraamuksiin on kiin
nitetty enemmän huomiota. Tavoitteena on ol
lut erottella selkeästi monetaariset ja finanssite
kijät toisistaan makrotaloudellisen tasapainon 
määrääjinä (Stiglitz 1992). 



Minskyn rahoituksen epävakaisuus- hy
poteesi 

Minskyn analyysia voidaan pitää jatkeena Fis
herin ja Keynesin näkemyksille, mutta se sisäl
tää koko joukon uusia ja tärkeitä huomioita 
(esim. Minsky 1982a, 1982b). Ensinnäkin si
joituskohteiden hinnat vaihtelevat ennemmän 
kuin tuottaja- ja kuluttajahinnat. Toiseksi nou
sukauden aikana talousagentit eivät kanna 
huolta rahoitusasemastaan. Tähän on monia 
syitä. Sijoitus- ja vakuuskohteiden hinnat nou
sevat nopeammin kuin muut tulot ja hinnat. 
Velansaantiongelmat ovat vähäisiä. Rahoituk
sen ja vakuuksien tarjonta on runsasta ja mark
kinoilla esiintyy runsaasti erilaisia rahoitus- ja 
sijoitusjohdannaisia. Vakaan tulo virran uskos
sa yrityksien ja kotitalouksien riskinoton ha
lukkuus kasvaa. 

Toisaalta rahoitussektorin korkea volatili
teetti tekee systeemin hyvin herkäksi reaalisek
torin häiriöille, esim. koron muutoksien kautta. 
Sijoitusmarkkinoilla operoi laadullisesti hyvin 
erilaisia sijoittajia, joiden riskien kantokyvyt 
vaihtelevat suuresti. Varsinkin ns. spekulatiivi
set sijoittajat, joita esiintyy lainarahoituksen 
turvin riskipitoisten sijoituskohteiden piirissä 
varsinkin finanssimarkkinoiden boomin loppu
vaiheessa, ovat vaaravyöhykkeessä. Kiinnostus 
investointitoiminnassa keskittyy nimellisiin 
kohteisiin (arvopaperit, johdannaiset yms. si
joituskohteet), ei reaalisiin kohteisiin (so. kiin
teä tuontantopääoma). Spekulatiivisen toimin
nan lyhytnäköistä ja irrationaalista puolta ovat 
korostaneet Kindleberger (1989) ja Galbraith 
(1988, 1993). 

Rahoitussektorin boomin takia voitto-odo
tukset reaalisista investoinneista muodostuvat 
suhteellisesti pienemmiksi ja hitaammin kypsy
viksi kuin finanssisijoitusten. Reaali-investoin
tien laskun takia talouden taantuman ensim-
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mäiset merkit alkavat näkyä, johon rahoitus
sektori reagoi voimakkaasti. Korot nousevat 
voimakkaasti, koska finanssisijoitusten riskipi
toisuus on kasvanut laskevien reaalivakuuksien 
arvojen takia ja velkaantuneet sijoittajat tarvit
sevat lisärahoitusta kasvaneiden velanhoitoku
lujen takia. Korkea korko houkuttelee riskipi
toisempia hankkeita esille. Lopulta tilanne joh
taa velkadeflaatiokriisiin, mutta Minskyn ana
lyysi on hienojakoisempi kuin Fisherin hänen 
painottaessaan velkarahoitteiseen finanssisijoit
tamiseen liittyviä epävarmuus-, informaatio- ja 
velanhallintaongelmia. 

Epätäydellinen informaatio 

Tutkimusote, joka perustuu ei-symmetrisen in
formaation ja riskienjaon analysointiin, antaa 
sekä teoreettisesti että empiirisesti käyttökel
poisen näkökulman rahoittajien kannattavuus
ongelmien eri puoliin (ks. esim. Gertler 1988, 
Mishkin 1992, Stiglitz ja Weiss 1981). Tällöin 
keskitytään luotonantajan kykyyn hallita sijoi
tusten riskipitoisuutta ja niiden seurauksia ym
päristössä, missä vakuusarvot muuttuvat nope
asti (ks. esim. Greenwald ja Stiglitz 1988, Sti
glitz 1988). 

Keskeinen tulos ei-symmetrisen informaati
on mukaisesta analyysista on, että sekä korko
jen tasolla että jakaumalla on käänteinen yhte
ys varallisuuskohteiden (so. lähinnä pörssi
osakkeiden ja kiinteistöjen) hintojen ja niiden 
muutoksien suhteen. Voimakas arvojen lasku 
johtaa korkojakauman kasvuun ja kasvattaa 
epävarmuutta, joka omalta osaltaan lisää infor
maatio-ongelmia luoton antajan ja ottajan välil
lä, ja johtaa korkeampaan yleiseen korko
tasoon. 

Tarkastellaan ei-symmetrisen informaation 
tuomia ongelmia ja seuraamuksia luotonanta
jan kannalta seuraavasti. Kaksi yrittäjää Aja B 
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tarvitsevat saman määrän luottoa C mk. A:n 
yrityksen onnistumisriski on suurempi kuin 
B:n, ts. B on riskipitoisempi sijoituskohde luo
tonantajan kannalta. Toisaalta B:n saama mah
dollinen tuotto voi olla suurempi kuin A:n, 
mutta odotusarvomielessä A:n hanke on var
mempi. Lainanantaja ei kuitenkaan tiedä tar
kalleen A:n ja B:n hankkeiden ominaisuuksia, 
ts. vallitsee epäsymmetria oleellisen informaa
tion suhteen. Tällöin lainan antaja vaatii heiltä 
samanlaiset vakuudet ja asettaa korkotason ko
kemuksensa perusteella käytetyn korkojakau
man keskiarvon kohdalle. 

Vaadittu korkotaso on kuitenkin liian korkea 
A:n hankkeen varmuuteen verrattuna, mutta lii
an matala B:n kannalta, joten riskialtis sijoitus
kohde saa lainan edullisemmin kuin kohteen 
riskipitoisuus vaatisi. Tätä ilmiötä sanotaan 
epäsymmetrisen informaation kirjallisuudessa 
'adverse selection '-ongelmaksi (AD). Tilanne 
johtaa luottojen ylikysyntään riskipitoisten 
hankkeiden taholta. Seurauksena on korkojen 
nousu ja korkojakauman leventyminen ja yhä 
riskipitoisempien hankkeiden esiintyminen. 
Lopulta lainan antaja, so. pankki, pyrkii hallit
semaan tilannetta luoton sääntelyllä, ts. tarjon
takäyrä taipuu taaksepäin tietyn korkotason jäl
keen (Rillier ja Ibralimov 1993, Stiglitz ja 
Weiss 1981). 

Toinen epäsymmetrisen informaation kes
keinen ilmiö on ns. 'moral hazard' -ongelma 
(MR). Tilanne syntyy siitä, että pääsääntöisesti 
luotonantaja ei pysty valvomaan, että lainaaja 
käyttää saamansa lainan tehokkaasti sovittuun 
kohteeseen. Ongelma on sitä aiheellisempi mitä 
riskipitoisempi hanke on, sillä lainan antaja 
kantaa usein kustannukset hankkeen kaatumi
sesta yksin. Laskevien vakuusarvojen vallitessa 
MR-ongelmat korostuvat entisestään, koska 
yrittäjällä ei ole niin paljon menetettävää kuin 
korkeasti hinnoitellun sijoituskohteen yhtey-

316 

desssä. 
Normaalioloissa lainanantaja pystyy hallit

semaan AD- ja MR -ongelmat. Eri hankkeiden 
riskipitoisuudet pyritään selvittämään ja varmat 
sijoituskohteet pyrkivät avoimeen informaati
oon. Tällöin korko- ja takausjärjestelyt vastaa
vat hankkeiden riskipitoisuutta. Epänormaa
leissa olosuhteissa, kuten aggressiivisen pank
kikilpailun, luottoekspansion ja vakuusarvojen 
nopeiden muutoksien vallitessa, kuitenkin AD
ja MR-ongelmat seuraamuksineen korostuvat 
(ks. esim. Guttentag ja Rerring 1984). Finans
simarkkinoiden 'turbulenssin' ja epävarmuuden 
kasvaessa riskipitoisten hankkeiden osuus kas
vaa nopeasti. Riskien hallinta vaikeutuu mer
kittävästi. Luottotappioiden määrä kasvaa ja 
pankin varainhankinta vaikeutuu. Tämän seu
rauksena reaalinen korkotaso voi nousta varsin 
korkeaksi, sillä sijoituskohteiden hintojen no
pea lasku liittyy läheisesti taloudellisen akti
veetin laskuun, jolloin yleinen hintataso pysyy 
vakaana tai jopa laskee. 

Epätäydellisen informaation koulukunnan 
näkemyksillä on merkittävät seuraamukset ta
louden aktiviteetin kannalta, joita perinteinen 
keynesläinen ja monetaristinen makroteoria ei 
ole huomioinut riittävästi. Monetaaristen häiri
öiden kanavoitumisessa talouteen voidaan ero
tella kaksi vaihtoehtoista, ei välttämättä toisi
aan poissulkevaa, kanavaa, ns. talletus- ja luot
tokanavat. Perinteisen makroteorian mukaan 
rahantarjonnan supistuminen välittyy talouteen 
aktiviteetin laskuna ennenkaikkea korkovaiku
tusten ja talletusten, so. kulutuksen, kautta. 

Luottokanavan puolestapuhujat (esim. Ber
nanke ja Blinder 1988 ja 1992, Bemanke 1992) 
korostavat kuitenkin, että pankkien omien va
rantojen supistuminen on ensisijainen talouden 
aktiviteetin vaimentaja, sillä varallisuden muu
tokset heijastuvat suoraan lainanantoon. Missä 
määrin lainanannon supistuminen vaikuttaa ko-



konaisaktiviteettiin riippuu siitä löytävätkö lai
nanhakijat muita rahoitusmuotoja investointi
hankkeilleen. Mikäli substituutteja ei ole, voi 
lainanannon supistumisella ja lainaehtojen ki
ristymisellä olla merkittäviä kokonaistaloudel
lisia seuraamuksia. Tämän tapaiset näkemykset 
tulevat lähelle ns. 'credit crunch' -tarkastelu
kulmaa suhdanteiden selittäjänä (Wohjilower 
1980, Sinai 1993, Wolfson 1994). Tällöin luot
tojen tarjonta määrää yksin velkaantumisen as
teen ja siihen liittyvät riskit, koska luottojen 
kysyntä on korkojoustamatonta. 

Moderni epäsymmetrisen informaation kou
lukunnnan kirjallisuus korostaa lainanantoon 
liittyviä erityispiirteitä, joilla voi olla merkittä
viä kerrannaisvaikutuksia taloudessa, so. luo
ton sääntely . Yritysten lainarahan tarve kasvaa 
juuri laskukausien alussa yritysten netto arvon 
laskun takia, jolloin myös informaatio-ongel
mat ovat suurimmat lainanantajan kannalta. 
AD- ja MR-ongelmien takia esiintyvä luoton 
sääntely voimistaa suhdannelaskua (ks. esim. 
Farmer 1984, Williamson 1987, Bernanke ja 
Gertler 1989, 1990). Bernanke (1983) koros
taa, että juuri informaatio-ongelmiin liittyvät 
rahoituksen välityskustannukset johtivat luo
tonannon laskuun ja 1930-luvun laman syve
nemiseen. 

Epätäydellisen informaation koulukunnan 
näkemykset ovat arvokkaita pankki- ja finans
sikriisien ymmärtämisen kannalta, vaikka ne 
eivät tyhjentävästi selitäkään yleisiä sudanne
kriisejä. Tärkeintä on kuitenkin, että taloudessa 
toimiva keskeinen sektori, pankki- ja finanssi
toiminta, tulee huomioduksi uudessa valossa 
yrityksen teoriassa ja makromalleissa (Gertler 
1988, Bernanke 1992, Stiglitz 1992). 

Mika Linden 

Dynaamiset mallit ja empiirinen tutki
mus 

1980-luvulta lähtien dynaamisten epälineaaris
ten mallien, esim. kaaosmallien, suosio on kas
vanut huomattavasti myös taloustieteessä. Ti
lanne on avannut hedelmällisen lähtökohdan 
mallittaa finanssitoiminnan syklisiä seuraa
muksia taloudellisen aktiviiteetin kannalta. 
Syklisillä dynaamisilla malleilla on pitkät pe
rinteet taloustieteessä (esim. Goodwinin ja Kal
dorin kasvu- ja investointimallit 1940- ja 
1950-luvulla), mutta vasta moderni epälineaari
nen analyysi pystyy huomioimaan riittävän 
monipuolisesti esim. Fisherin velkadeflaatio 
-mallin ja Minskyn epävakaisuushypoteesin 
monet erityispiirteet. 

Dynaamiset kriisimallit ovat jakaantuneet 
pääsääntöisesti kahteen luokkaan. Ensimmäi
seen ryhmään kuuluvat mallit, jotka suhtautu
vat vakavasti rationaalisten odotusten ja neo
klassisen teorian mukaisiin rationaalisuus vaati
muksiin. Tavoitteena on ollut osoittaa, että 
huolimatta näistä vaativista oletuksista sykliset 
ja kaaottiset ratkaisut ovat mahdollisia (ks. 
esim. Benhabib 1992). Michael Woodford 
(1988, 1989) on huomioinut systemaattisesti 
velka- ja rahoitusaspektit tämän~yyppisissä 

malleissa. Toiseen ryhmään kuuluvat mallit, 
jotka hyödyntävät Keynes-Kalecki-Kaldor
Goodwin -tradition antamia dynaamisia suh
dannemalleja, joihin on lisätty mukaan lähinnä 
Minskyn esittämiä rahoituksen hauraustekijöitä 
(ks. esim. Semmler 1989, Foley 1987 ja 1992, 
Taylor ja O'ConneI1985). Nämä mallit antavat 
varsin monipuolisen kuvan valtavirtataloustie
teen ulkopuolella tapahtuvasta tutkimuksesta, 
missä rahoitustekijöillä on keskeinen asema 
suhdanneteoriassa. Täten yleisessä tasolla eri
laiset dynaamiset mallit korostavat omalta osal
taan jälleen kerran sitä seikkaa, että rahan tai 
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rahoitusaspektien mukaan tuominen yleisiin ta
sapainomalleihin tekee niistä miltei poikkeuk
setta epästabiileja tai syklisiä. 

Empiirinen finanssikriisien tutkimus ja ra
hoitusperusteinen suhdannetutkimus on ollut 
monipuolista, mutta epäsuorasti tai suoraan asi
aan liittyviä selkeitä ekonometrisia tutkimuksia 
on tehty sen sijaan varsin vähän. Kriisien ja 
suhdanteiden tapauskohtainen kuvaus ja analy
sointi on ollut varsin laajaa (ks. esim. Kindle
berger 1991, W olfson 1994, Davis 1992, Mish
kin 1991, 1992 ja 1994). Keskeinen tulema on, 
että useimmat teoreettiset huomiot ovat empii
risesti perusteltuja. Ekonometriset tutkimukset, 
jotka korostavat velkaantumisen merkitystä 
korkohajonnan kasvun, luottotappioiden ja 
konkurssien kannalta tukevat useampien fi
nanssikriisiteorioiden ennusteita (ks. Bemanke 
1983, Davis 1992, Wadhwani 1986, Linden 
1995). 

Epätäydellisen informaation mallin impli
koima luotonsääntelyilmiö ei kuitenkaan ole 
saannut paljoa suoraa empiiristä tukea (ks. 
Driscoll 1991). Sen sijaan mallin monet epä
suorat seuraamukset kuten yritysten rahoitusra
kenteen suhdanneriippuvuus ja pankkilainauk
sen riippuvuus rahapolitiikasta ovat saaneet 
empiiristä tukea (ks. esim. Bemanke ja Blinder 
1992, Kashyap, Stein and Wilcox 1992a ja 
1992b, Calomiris ja Hubbard 1990, Ramey 
1993). Tämän tyyppiseen ekonometriseen tut
kimukseen liittyy kuitenkin monia ongelmia 
(esim. miten identifioida luotontarjonta ja -ky
syntä, mikä mittari on edustavin korkohajon
nalle jne). 

Yhteenveto 

Finanssikriisejä on esiintynyt useasti taloushis
torian aikana ja mitä ilmeisemmin näin tulee 
jatkossakin käymään. Pankki- ja rahoitustoi-
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mintaan liittyy hyvin monia vaikeasti hallitta
viaja riskipitoisia elementtejä. Tämän seurauk
sena rahoitus toiminta on ollut historian aikana 
usein tarkoin säänneltyä ja valvottua toimin
taan. Vapaan ja säännellyn rahoitustoiminnan 
aikakaudet ovat seuraanneet toisiaan (Selgin ja 
White 1994). Valtiollisen keskuspankki-insti
tuution synty, asema ja tehtävät on nähtävä tätä 
taustaa vasten. Nykyinen vapaan toiminnan 
kausi sai alkunsa 1970-luvun lopulla ja levisi 
nopeasti yli koko Euroopan 1980-luvun aikana. 

Finanssikriisien puhkeamisen keskiössä on 
korostunut velkaantumisen ja epävarmuuden 
kasvu, jota talouden yleinen suorituskyvyn 
heikkeneminen (systemic risk) usein ruokkii. 
Yleinen rahoituksen haurauden kasvu on vält
tämätön edellytys finanssikriiseille. Selviä indi
kaattoreita tälle on yritysten velkaantumisen, 
spekulatiivisen sijoittamisen, korkohajonnan ja 
konkurssien kasvu. 

On kuitenkin virheellistä väittää, että rahoi
tusmarkkinoiden vapautuminen on edellytys fi
nanssikriiseille. Finanssikriisejä on esiintynyt 
valvonnasta ja säätelystä huolimatta sekä suh
dannekriisien yhteydessä että riippumatta niis
tä. Toisaalta vapaita rahoitusmarkkinoita voi
daan perustella finanssikriisien eliminoimisella. 
Lähtökohtana on tällöin, että vapaa kilpailu te
hostaa rahoitus sektorin toimintaa, riskit hinnoi
tellaan oikein ja rahoitus yritysten omistajilla 
on korostunut vastuu ja valvonta yritysten toi
minnasta. Tämän lisäksi viranomaisten on pys
tyttävä luomaan sellainen toimintaympäristö, 
joka ylläpitää kilpailua ja takaa riskineutraalin 
suojaverkon kriisien varalta. Tätä taustaa vas
ten pankki- ja finanssikriisit Pohjoismaissa vii
me vuosina on nähtävä ennenkaikkea sekä vi
ranomaisten että pankkien omistajien kyvyttö
myytenä ja ammattitaidon puutteena hallita ra
hoitusmarkkinoiden vapauttamisesta seuran
neita haasteita. 



Edellä on pyritty antamaan eräitä talous tie
tee1lisiä vastauksia kysymykseen mistä finans
sikriisit johtuvat. Taloustieteen näkökulma on 
varsin hajanainen ja osin pinnallinen, vaikka 
aiheella on pitkät perinteet. Tässä suhteessa ti
lanne on varsin samankaltainen kuin suhdanne
teorian kohdalla yleensä. Lähtökohtia on usei
ta. Eri koulukunnat korostavat ilmiön eri puolia 
ja metodologiset ratkaisut ovat usein ristiriitai
sia ja kiistanlaisia. On kuitenkin huomioitava, 
että aihe sen tärkeydestä huolimatta ei ole ollut 
viime vuosina voimakkaasti lisääntyneen ra
hoitusteoreettisen tutkimuksen suosiossa. Tämä 
ei kuitenkaan tarkoita, etteikö aiheen tiimoilta 
olisi viime vuosikymmeninä edistytty. Mins
kyn epävarmuushypoteesin analyysi, epätäy
dellisen informaation ja dynaamisen makroteo
rian tulokset antavat hyvän lähtökohdan tutkia 
sekä teoreettisesti että empiirisesti esimerkiksi 
Suomen pankki- ja finanssikriisiä. 
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