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Islannin finanssikriisin opetuksia
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kelan tutkimusosasto

Vuonna 2008 kärjistyneen globaalin finanssi-
kriisin seuraukset ovat Pohjoismaissa olleet 
dramaattisimpia islannissa. islannista tuli heti 
kriisin alkuvaiheessa esimerkki klassisesta fi-
nanssikuplasta ja sen puhkeamisen seurauksis-
ta. keskeiset pankit otettiin valtion haltuun ja 
maa joutui turvautumaan imF:n hätäluottoihin 
ja myös muiden Pohjoismaiden apuun.

Palgrave macmillanin julkaisema, robert Z. 
aliberin ja Gylfi Zoegan toimittama kirja valai-
see sitä, mitä islannissa oikein tapahtui. kirja 
on julkaistu vuonna 2011, mutta suuri osa sen 
16 dokumentista ja kirjoituksesta on laadittu jo 
ennen kriisin puhkeamista vuonna 2008. Näin 
se samalla dokumentoi sitä, miten eri tahot on-
nistuivat arvioimaan islannin kehitystä. arvioi-
ta esitettiin mm. kansainvälisten järjestöjen 
oECd:n ja imF:n sekä erilaisten tutkimuslai-
tosten akateemisissa raporteissa.

islannin finanssiboomin taustalla oli kes-
keisten liikepankkien yksityistäminen, joka al-
koi vuonna 1998 ja vietiin päätökseen vuonna 
2002. taustatekijöistä on mainittava myös 
vuonna 1994 voimaan tullut Eta-sopimus, 
joka velvoitti pääomaliikkeiden vapauttami-

seen, sekä islannin suuret eläkerahastot, joita 
oli ryhdytty kasvattamaan 1980-luvulla. Pank-
kien lisäksi monia muita valtion laitoksia ja 
yhtiöitä yksityistettiin vuosina 1992–2005. ta-
louspolitiikka muuttui hyvin liberaaliksi: esi-
merkiksi yhtiövero alennettiin 15 prosenttiin. 
tämä kaikki loi pohjan finanssimarkkinoiden 
nopealle kehitykselle, jossa eri tekijät vahvisti-
vat toisiaan.

Yksityistämistä seurasi pankkien poikkeuk-
sellisen nopea kasvu. islantilaiset pankit laajen-
sivat nopeasti varainhankintaansa ja sijoitustoi-
mintaansa ulkomailla. kun vielä vuonna 2000 
niiden yhteenlaskettu tase alitti islannin brut-
tokansantuotteen, vuonna 2008 ennen lopullis-
ta kriisiä se kohosi jo 11-kertaisiksi bruttokan-
santuotteeseen verrattuna. kriisin edellä vuon-
na 2008 islantilaisilla finanssiyhtiöillä oli jo 60 
toimipistettä tai tytäryhtiötä ulkomailla.

islantilaisten yhtiöiden pörssikursseja ku-
vaava indeksi kohosi lyhyessä ajassa (2001–
2006) seitsenkertaiseksi. asuntomarkkinat 
ylikuumentuivat ja osa asunnonostajista tur-
vautui myös valuuttalainoihin: valuuttaluotto-
jen osuus kotitalouksien luotoista kohosi yli 20 
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prosenttiin. islannin maksutase heikkeni nope-
asti mm. kulutustavaratuonnin paisumisen 
vuoksi, ja ulkomainen nettovelka kasvoi nope-
asti. osa islantiin suuntautuneesta sijoitustoi-
minnasta oli ns. läpikulkukauppaa, jossa hyö-
dynnettiin islannin korkeata korkotasoa mui-
hin maihin verrattuna ja joka oli hyvin herkkää 
valuuttakurssien vaihtelulle.

monet ihastelivat kehitystä ja alkoivat näh-
dä islannissa ”uuden kansainvälisen finanssi-
keskuksen”, uuden dubain. Geysir-tiikereistä 
ja finanssiviikingeistä kirjoitettiin kunnioitta-
vasti. kyynisemmät tosin sanoivat koko islan-
nin muuttuneen hedgerahastoksi.

kirjaan kootuista dokumenteista ilmenee, 
että imF oli jossain määrin huolestunut islan-
nin talouden epätasapainottomuuksista vuosi-
en 2004 ja 2005 raporteissaan. sen sijaan vuo-
den 2007 raportti oli melko optimistinen, kun 
taas vuoden 2008 syyskuussa, juuri ennen krii-
sin puhkeamista, julkaistu raportti huomautti 
vaaroista, mutta ei kuitenkaan nähnyt tilannet-
ta hälyttävänä.

oECd:n raportit vuosilta 2006 ja 2008 oli-
vat selvästi sinisilmäisempiä. Vuoden 2006 ra-
portissa kehuttiin onnistunutta finanssisektorin 
liberalisointiohjelmaa ja vuoden 2008 raportis-
sa jatkettiin samaan tyyliin ylistämällä deregu-
laation aikaansaamaa ”yritteliäisyyden dyna-
mismia”. oECd oli huolissaan lähinnä julkisen 
terveydenhuollon kustannuksista eikä lainkaan 
ylisuuresta pankkisektorista ja imF:n merkille 
panemista talouden epätasapainottomuuksista.

islannin keskuspankin raportissa vakuutet-
tiin vielä toukokuussa 2008, että maan finans-
sijärjestelmä on terve, joskin epätasapainotto-
muuksien vuoksi varotoimenpiteet ovat välttä-
mättömiä. useimmat muutkin kirjaan otetut, 
ennen kriisiä esitetyt epävirallisemmat tai aka-
teemiset raportit olivat varsin optimistisia. 

Niissä vakuutettiin islannin talouden ”funda-
menttien” olevan kunnossa ja finanssikriisin 
vältettävissä. Eräässä raportissa vuodelta 2007 
sanottiin, että islannin finanssisektorin kan-
sainvälistyminen on huomattava menestystari-
na, jota pitäisi enemmän arvostaa markkinoilla. 
samalla kehuttiin islannin ”erinomaisen tervei-
tä institutionaalisia puitteita”. Eräs islantilai-
nen kirjoittaja piti myönteisenä tosiasiana sitä, 
että islanti luokiteltiin konservatiivisen Herita-
ge Foundationin listalla maailman viidenneksi 
”vapaimmaksi” taloudeksi (nyt se on sijalla 27). 
mutta oli myös tahoja, jotka varoittivat, että 
finanssimarkkinoiden ylikuumentuminen joh-
taa romahdukseen, kovaan ”pakkolaskuun” 
eikä suinkaan joidenkin uumoilemaan pehme-
ään laskuun.

jälkeenpäin varmaan optimistisimmatkin 
finanssiliberalisoinnin kehujat ovat joutuneet 
tunnustamaan, että islannista oli tullut ”ylipan-
kittunut” (overbanked) maa, kuten kirjan toi-
nen toimittaja robert Z. aliber toteaa loppu-
katsauksessaan.

muutamissa ennen kriisiä laadituissa kirjoi-
tuksissa pohditaan, mitä euroalueeseen liitty-
misen tai myös yksipuolisen ”euroistumisen” 
haitat tai edut olisivat olleet. kun nyt tiedetään 
eurokriisin kokemukset, voidaan epäillä, että 
euroalueeseen liittyminen olisi estänyt islannin 
finanssikriisiä. kun eurojärjestelmä ei pystynyt 
estämään kriisiä esimerkiksi irlannissa tai Es-
panjassa, miten se olisi estänyt sen islannissa? 
toinen asia on, että kriisin jälkihoitoon euro-
alueeseen kuuluminen olisi ehkä antanut le-
veämmät hartiat samalla kun islannin kruunun 
rajun devalvoitumisen haittapuolista (ja myös 
eduista) olisi vältytty.

islannilla on pienestä koostaan huolimatta 
ollut merkittäviä saavutuksia taloudessa ja so-
siaalisella alalla. islannin väestön elintaso ja 
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koulutustaso on korkea. Väestö on suhteellisen 
nuorta mutta pitkäikäistä. Väestön työllisyysas-
te myös vanhemmissa ikäluokissa on ollut 
poikkeuksellisen korkea. tuloerot olivat koh-
tuullisia. Nämä ovat kuitenkin saavutuksia, 
joihin islanti on yltänyt ennen talouden uusli-
beralistista finansioitumista ja yksityistämistä. 
kriisin jälkeen voi kysyä, mitä hyötyä talouden 
liberalisoinnista on loppujen lopuksi ollut is-
lannille. Nyt maassa on historiallisesti korkea 

työttömyysaste ja suuri valtion velka. Finanssi-
kriisin laskuja maksetaan julkisia menoja leik-
kaamalla ja väestön elintasoa muutenkin alen-
tamalla. myös käsitys islannista erinomaisen 
vähän korruptoituneena ja tasa-arvoisena maa-
na on kärsinyt kolauksen: finanssimaailman, 
virkamiesten ja johtavien poliitikkojen kytkök-
set johtivat osaltaan vauhtisokeuteen ja kuplan 
paisumiseen, mikä kirjan artikkeleissa myös 
tuodaan esille. □


