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Katsauksia ja keskustelua 

Suomen lamaantuminen selvitetty?* 

JOHNNY ÅKERHOLM 

Valtiovarainministeriö 

Nyt julkaistu teos on hyvin tervetullut lisä mei
dän lamakeskusteluumme, ja sillä on kaikki 
edellytykset nostaa keskustelun tasoa. Sopii 
toivoa, että pääsisimme vihdoin viileästi tar
kastelemaan asioita "von oben". Meidän koke
muksistamme on sekä hyvässä että pahassa 
paljon hyötyä niille maille, jotka ovat nyt käy
mässä läpi omia sopeutumistuskia. Ei ole Kian
derin ja Vartian syytä ellei tämä tavoite toteu
du. 

Nautin suunnattomasti kirjan lukemisesta ja 
sen inspiroimana pyrin seuraavassa asettamaan 
kehitystämme ja kokemuksiamme kansainväli
seen tarkastelukehikkoon. Suomen kokemukset 
eivät ole ainutlaatuiset. Meitä ennen olivat 
Norja ja Tanska käyneet samanlaisen sopeutu
misprosessin läpi, Ruotsi kärsi saman aikaan 
samasta taudista, viime vuosina monet entiset 
sosialistimaat ovat kokeneet samanlaisia ongel
mia, ja nyt useimmat Kaakkois-Aasian maat 

* Kommenttipuheenvuoro Jaakko Kianderin ja Pent
ti Vartian kirjan "Suuri Lama" julkaisutilasuudessa, 
3.9.1998. 
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ovat samassa tilassa. Myös Venäjän tämän het
kiset pulmat ovat monessa suhteessa samaa su
kua, joskin siellä ovat myös monet muut tekijät 
vaikeuttamassa talouden kehitystä. 

Yhteinen piirre on se, että säännöstelyolo
suhteissa opittu käyttäytyminen - niin yrityk
sissä, kotitalouksissa, talouspolitiikassa kuin 
politiikassakin - on törmännyt vapaiden mark
kinoiden pelisääntöihin. 

Yksi keskeinen syy säännöstelyyn oli aika
naan tarve ja halu ohjata vajaiden resurssien 
käyttöä. Säännöstelyn avulla haluttiin tukea in
vestointitoimintaa, ja koska normaalisti oli ra
hoituspääomasta pulaa, tämä tapahtui tukemal
la lainarahan käyttöä vero- ja korkopolitiikalla. 
Resursseja haluttiin siirtää erityisesti vientiin, 
jota edisti valuuttakurssin pitäminen mahdolli
suuksien mukaan aliarvostettuna. Markkiname
kanismi ei näytellyt näissä olosuhteissa kovin 
keskeistä roolia resurssien allokoitumisessa, 
vaan resurssit jaettiin erilaisin epävirallisin me
nettelytavoin. Meillä puhuttiin kabinettipolitii
kasta, ja muissa maissa on keksitty toisenlaisia 
nimityksiä samalle ilmiölle. Riskinotto ei lä-



heskään aina liittynyt taloudellisiin seikkoihin, 
ja lainaa kannatti ottaa niin paljon kuin sitä sai. 
Tämä vaihe on varsin monipuolisesti valotettu 
Kianderin ja Vartian kirjassa. 

Kun rahoitusmarkkinat vapautuivat, talous
politiikan säädöt ja yksityisen sektorin odotuk
set ja käyttäytyminen olivat vanhan mallin mu
kaiset. Velkaantumista suosittiin ja eri syistä 
haluttiin pitää kiinni kiinteän valuuttakurssin 
politiikasta; jotkut tekivät sen toivoen että ali
arvostusta voitaisiin jatkaa, ja jotkut halusivat 
tarjota "käyttäytymisankkurin" markkinoille. 
Poikkeuksetta tällainen asetelma johti voimak
kaaseen pääomien sisään virtaukseen ja yksi
tyisen sektorin velka-asteen nousuun. Velkaan
tumiseen liittyi siten sekä korko- että valuutta
kurssiriskej ä. 

Ulkomainen rahoitus kiinnosti näissä oloissa 
sekä luotonottajia että luotonantajia. Pääomien 
sisään virtaus näet· ensi vaiheessa voimisti ta
loudellista kasvua ja varallisuushinnat kohosi
vat. Valtiontalous oli kaikissa maissa vahva ja 
monasti ylijäämäinen. Talous näytti siten vah
valta, mitä meillä edisti ulkomaankaupan vaih
tosuhteen vahvistuminen, ja velkaantumisen 
riskit näyttivät vähäisiltä niin luotonottajan 
kuin -antajan kannalta katsottuna. 

Poikkeuksetta varallisuuskupla kuitenkin 
puhkesi, ja lähes aina tämä tapahtui räjähdyk
senomaisesti. Velkaantumisen myötä haavoit
tuvuus lisääntyi, ja lopulta jokin häiriö sysäsi 
itseään vahvistavan negatiivisen kierteen liik
keelle. Alkuun paneva voima on vaihdellut 
maasta toiseen - meillä kansainväliset suhdan
teet ja Neuvostoliiton romahdus toimivat kata
lysaattoreina - mutta ennemmin tai myöhem
min kaikki korttitalot olisivat romahtaneet jo
honkin häiriöön. 

Keskustelu niin meillä kun muualla on kes
kittynyt kuplan syntymisen jälkeen tarvittavien 
toimenpiteiden tarkasteluun. Etenkin meillä ta-

Johnny Åkerholm 

louspolitiikan virheiden on arveltu syntyneen 
juuri tässä vaiheessa. Epätasapainon synnyttyä 
ei ole kuitenkaan talouspolitiikassa kuin huo
noja vaihtoehtoja jäljellä. Pommin purkaminen 
maksaa aina, koska sen rakentamisen yhteydes
sä on siirretty resursseja vääriin kohteisiin, ja 
rakenteita on korjattava. 

Yksi keskeinen ja kaikkialla keskustelua he
rättänyt kysymys on valuuttakurssipolitiikka ja 
sen rooli. Meillä yksi keskeinen väittämä on ol
lut, että valuuttakurssista kiinnipitäminen ke
sällä ja alkusyksystä 1991 kasvatti oleellisesti 
vahinkoja, ja monen mielestä tämä oli keskei
nen laman aiheuttaja. Suomessa toteutui kui
tenkin heikon valuutan politiikka ja parhaim
millaan tai pahimmillaan valuuttakurssi oli de
valvoitunut lähes 40 prosenttia. Yritysten taseet 
eivät kestäneet tällaista heikkenemistä, ja niin 
yrityksiä kuin työpaikkoja pyyhkiytyi pois. Sa
ma tapahtuu tällä hetkellä Kaakkois-Aasiassa. 

Voidaanko välttää reaalisen valuuttakurssin 
vahvistumista - suomeksi sanottuna hintakil
pailukyvyn heikkenemistä rahoitusmarkkinoi
den vapautumisen seurauksena? Mitä ilmeisim
min vastaus on ei. Kun pääoma virtaa maahan 
ja optimismi on vallalla, reaalinen valuutta
kurssi vahvistuu. Jos nimellinen valuuttakurssi 
pidetään ennallaan, hintakilpailukyky rapautuu 
inflaation kiihtymisen myötä, niin kuin on lä
hes kaikissa maissa tapahtunutkin. Valuutta
kurssin revalvoitumista ei ole juuri missään 
sallittu, koska tämä ei vastannut säännöstelya
joilta perittyä käyttäytymiskac:tvaa, ja vientisek
tori oli muutenkin näissä oloissa ahtaalla. Jos 
raha- ja valuuttakurssipolitiikalle olisi meillä 
haluttu antaa keskeinen rooli epätasapainon 
syntymisen estämisessä, markan olisi pitänyt 
sallia revalvoitua tuntuvasti vuosina 1987-88. 

Entä kun epätasapaino on päässyt synty
mään? Onko silloin valuuttakurssi se väline 
jolla voidaan parhaiten pommia purkaa? Ei. 
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Valuuttakurssimuutos voi toimia vain osana 
laajaa toimenpidepakettia, jossa syvälle käyvät 
rakenteelliset muutokset muodostavat keskei
sen osan. 

Kysymys kuuluukin, miten voidaan mukaut
taa talouspolitiikkaa ja muuttaa ihmisten käy
tättymistä vastaamaan uusia olosuhteita eikä 
mitä voidaan tehdä vanhojen käytättymiskaa
vojen eliniän pidentämiseksi. Käyttäytymistä 
muuttavia toimenpiteitä on meillä sittemmin 
toteutettu paljonkin, joskaan yleisö ja keskuste
lijat eivät ole niitä valuuttakurssin lailla yhdis
täneet kriisiin ja sen jälkihoitoon. Tällaisia toi
menpiteitä ovat mm.: 
- Velkaantumisinsentiivit on poistettu. Tämän 
seurauksena niin yritysten kuin kotitalouksien 
taseet ovat oleellisesti vahvistuneet. Toki la
man antamat kokemukset ovat myös tukeneet 
tätä kehitystä. 
- Yritykset ovat markkinavoimien edessä te
hostaneet toimintaansa. Tämä on näkynyt tuot
tavuuden nousuna ja ennen kaikkea reaalisen 
kilpailukyvyn vahvistumisena. 
- Julkisia menoja on karsittu ja toimintaa on te
hostettu. Tämä on säästänyt veromarkkoja ja 
hillinnyt julkista sektoria koskevia odotuksia. 
- Inflaatiokäyttäytyminen ja -odotukset ovat 
perusteellisesti muuttuneet. 
- Työmarkkinoiden toiminta on muuttunut sel
västi entistä joustavammaksi. Vaikka meillä on 
vielä monessa suhteessa parantamisen varaa, 
rakennemuutos on ollut viime vuosina nopea. 

Kun kirj assa todetaan, että kyseessä oli 
makrotaloudellinen ilmiö, niin olen vain osit
tain samaa mieltä. Sopeutumisprosessi oli mak
rotaloudellinen mutta ongelmat ja niiden pois
tamiseksi tarvittavat toimenpiteet olivat ensisi
j aisesti mikrotaloudellisia. 

Jos olisimme voineet toteuttaa kaikki edellä 
mainitut toimenpiteet 1980-luvun loppupuolel
la, moni ongelma olisi jäänyt syntymättä. Va-
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luuttakurssin reaalista vahvistumista ja ajoit
taista "yliarvostusta" olisi rahoitusmarkkinoi
den vapauttamisen vanavedessä kuitenkin ollut 
vaikeata täysin välttää. 

Kun näitä uudistuksia ei voinut viedä läpi 
epärealististen odotusten vallitessa, seuraava 
uudistusten toteuttamisajankohta olisi ollut heti 
tämän vuosikymmenen alussa. Tosin epätasa
paino oli jo silloin syntynyt, mutta rakenteel
listen uudistusten toteuttaminen olisi helpotta
nut valuuttakurssi- ja korkopaineita. Rakenne
muutosta ei olisi kuitenkaan voitu välttää, kos
ka meillä oli tällöin resurssit selvästi väärissä 
paikoissa. 

Muutoksia on kuitenkin myöhemmin tällä 
vuosikymmenellä pystytty viemään läpi. Toi
menpiteiden toteuttamisjärjestys ei kuitenkaan 
ollut optimaalinen, ja tästä syntyi suuria kus
tannuksia. Olisivatko paremmat ennusteet voi
neet muuttaa toimenpiteiden toteuttamisjärjes
tystä? En usko. Ei päätöksenteon vaikeus joh
tunut meillä eikä muualla ennusteiden tai ske
naarioiden puutteesta. Ikäväntuntuisia toimen
piteitä ei voida toteuttaa niin kauan kuin eufo
ria on vallalla. 

Kokonaisuus on kuitenkin kaikesta huoli
matta muodostunut varsin hyväksi, ja sen ansi
osta Suomen talous ponnistaa nyt uudelta pon
nahduslaudalta. Näiden toimenpiteiden seu
rauksena Suomen talous on tällä hetkellä ihan 
eri kunnossa kuin 10 vuotta sitten, ja toimenpi
teet ovat yhdessä päätetyn yhteisrahan käyt
töönoton kanssa pitkälti eristänyt Suomen tä
mänhetkisestä epävakaudesta maailmantalou
dessa. Ensimmäistä kertaa talous on kasvanut 
samanaikaisesti kuin ulkomaista velkaa on ly
hennetty. Suomen toipuminen lamasta on kan
sainvälisesti katsottuna ollut varsin mallikasta. 




