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Asuntorahoitukseen erikoistuneiden säästö- ja 
luottolaitosten (Savings and Loans Associa
tions) kriisi on Yhdysvaltain historian pahin 
rahoitustoimialaa kohdannut katastrofi sitten 
1930-luvun suuren laman, jolloin lähes 10000 
pankkia joutui lopettamaan toimintansa. 

Säästö- ja luottolaitosten lukumäärä piene
ni 1980-luvulla noin 4 OOO:sta nykyiseen run
saaseen 2 400:aan. Yleensä vararikkoon men
neet laitokset on sulautettu isoihin ja terveel
lä rahoituspohjalla toimiviin laitoksiin tai lii
kepankkeihin, mutta monia laitoksia on sul
jettu ja saatettu selvitystilaan. Talletusvakuu
tuksen piirissä oleville tallettajille vuosina 
1987-1990 suoritetuista korvauksista aiheu
tuneet tappiot ovat nousseet 46 mrd. dolla
riin.! Useimmat näistä tappioista on kirjattu 
Texasin ja Kalifornian osavaltioissa. 

Vaikka asiasta ei vieläkään vallitse täydel
listä yhteisymmärrystä, yleisesti esitetään sel
laisia arvioita, että tulevina vuosina ongelmal
listen laitosten tilan selvittämiseen tarvitaan 
noin 200 mrd. dollaria. Korkomenojen jäl
keen summa kohoaa yhteensä noin 500 mrd. 
dollariin, mikä vastaa kuudesosaa liittovaltion 
velasta. Summa voi nousta vielä tästäkin; el
leivät kongressi ja valvontaviranomaiset ky
kene nopeutamaan kriisin ratkaisua. 

Vaikka suuruudeltaan säästö- ja luottolai
tosten tappiot ovatkin kolmekymmenluvun la-

* Esitelmä Vernal Equinoxin Tampereella 28.9. 1990 
järjestämässä rahoitustoimialaseminaarissa. Toimitus kiit
tää Paula Ruokolaa esitelmän käännöstyöstä. 

I Yksityiskohtainen katsaus säästö- ja luottolaitosten 
tappioihin ja konkurssiin ajautuneiden instituutioiden ti
lan selvitämisestä löytyy mm. Colen (1990) tutkimuksesta. 

massa ahdinkoon joutuneiden liikepankkien 
kärsimiä tappioita paljon pienemmät, ongel
ma on kaikesta huolimatta osoitus huonoon 
ajankohtaan osuneesta säännöstelyn purkami
sesta sekä lainlaatijoiden ja hallituksen kyvyt
tömyydestä tarttua ongelmaan riittävän no
peasti. 

Seuraavassa tarkastellaan säästö- ja luotto
laitosten kriisiä, sen alkuperää, ratkaisuehdo
tuksia ja vielä edessä olevia ongelmia. Lopuksi 
viitataan myös liikepankkien kohtaamiin on
gelmiin vakauden ja turvallisuuden ylläpitä
misessä viime vuosien aikana. 

Mikä on säästö- ja luottolaitosten kriisi? 

Säästö- ja luottolaitosten kriisillä tarkoitetaan 
satojen laitosten joutumista vararikkoon se
kä liittovaltion talletusvakuutuslaitosten ky
kenemättömyyttä kattaa syntyneitä tappioita. 
Federal Savings and Loans Insurance Corpo
ration (FSLIC), joka vielä vuonna 1988 toi
mi näiden laitosten talletusten vakuuttajana, 
sulki tuona vuonna yhteensä 222 laitosta. Siitä 
huolimatta vuoden 1989 alussa lähes 500 sääs
tö- ja luottolaitosta jatkoi toimintaansa, vaik
ka niiden oma pääoma oli huvennut olemat
tomiin. 

Valvontaviranomaisten huonoa asioiden 
hoitoa kritisoinut professori Edward Kane 
(1985, 1989) on kutsunut tälläisia insolvent
teja, mutta toimintaansa jatkavia laitoksia 
zombeiksi, mikä tarkoittaa »kuolleena elä
vää». Näille laitoksille oli tyypillistä se, että 
ne asettivat talletuskorkonsa huomattavasti 



markkinoilla vallitsevaa tasoa korkeammiksi 
ja tekivät sijoituksia riskialttiisiin kohteisiin. 
Viime hetken pyrkimykset ansaita voittoa ja 
estää viranomaisia sulkemasta tai fuusioimas
ta laitosta olivat omiaan luomaan moral 
hazard -tilanteen. Sen seurauksena myös ter
veiden luottolaitosten oli maksettava käypää 
tasoa korkeampia talletuskorkoja pystyäkseen 
kilpailemaan »kuolleena elävien» kanssa, mi
kä heikensi niiden kestokykyä. 

Talouslehdistö ja viranomaiset ovat luoneet 
sellaisen yleisen käsityksen, että säästö- ja 
luottolaitosten vararikkojen syynä olisi ollut 
häikäilemättömien huijareiden petollinen 
käyttäytyminen. Tämä käsitys perustuu sii
hen, että jotkut pankinjohtajat ovat käyttä
neet talletusvakuustusjärjestelmää epämää
räisten järjestelyjen suojana, ns. ponzi-ope
raatioissa. Tällaisisissa operaatioissa talletuk
sia on hankittu meklareiden välityksellä ja 
niistä on maksettu korkeita korkoja. Saadak
seen täyden edun talletusvakuutusjärjestel
mästä meklarit ovat jakaneet hankkimansa 
varat 100 000 dollarin suuruisiin talletuseriin. 
Näin hankittuja varoja on käytetty korkealen
toisten kiinteistökauppojen rahoittamiseen, 
joissa pankinjohtajat ovat olleet välillisinä tai 
välittöminä osapuolina. 

Esimerkkejä löytyy tapauksista, joissa lai
toksen laina-asioista vastaava johtaja on 
hankkinut maa-alueen perustamansa yhtiön 
nimiin ja palkannut toisen henkilön johta
maan tätä yhtiötä. Sen jälkeen pankinjohta.; 
ja on ottanut yhteyttä lukuisiin rakennusyri
tyksiin ja ilmaissut olevansa valmis rahoitta
maan kerrostalojen rakentamista tälle tontil
le. Näin tontin hinta on saatu nostetuksi huo
mattavasti normaalien markkinahintojen ylä
puolelle, ja se on myyty eniten tarjoavalle. 

Tässä vaiheessa pankinjohtaja on jo voinut 
ansaita huomattavia summia, ja hän on joko 
lakkauttanut perustamansa yhtiön ja häipy
nyt tai jatkanut petollista toimintaansa omaksi 
edukseen. Kun asuntorakennusprojekti on tul
lut valmiiksi, sama laitos on järjestänyt rahoi
tusta asuntojen ostajille. 

Monet säästö- ja luottolaitokset ehtivät kui
tenkin menettää pääomansa ja joutuivat kes
keyttämään alulle panemiensa projektien ra-
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hoittamisen. Joillakin alueilla, kuten Texasis
sa ja muissa öljyä tuottavissa osavaltioissa, 
saattoi myös käydä niin, että öljyn hinnan las
kun aikaansaama alueellinen lama vei ostajat 
vasta valmistuneilta asunnoilta. 

Vaikka tällaiset tapaukset selittävätkin osan 
säästö- ja luottolaitosten kriisistä, nykyisten 
arvioiden mukaan korkeintaan 30 prosenttia 
niiden tappioista voidaan panna petoksen ti
liin. Näin ollen ainakin 70 prosenttia tappiois
ta on peräisin muista syistä. Niiden ymmär
täminen on ratkaisevaa, kun syntynyttä krii
siä pyritään ratkaisemaan. 

Mistä ongelmat saivat alkunsa?2 

Yksi nykyisten ongelmien taustatekijä on se, 
että säästö- ja luottolaitokset olivat toimilu
pansa mukaisesti keskittyneet lähinnä asun
torahoitukseen, mikä pitkään olikin ollut var
sin menestyksellistä toimintaa. Pitkäaikaiset 
ja kiinteäkorkoiset asuntoluotot dominoivat 
taseen saatavapuolta, kun taas velkapuoli 
koostui suurimmaksi osaksi lyhytaikaisista 
säästötileistä. 

Tällaisella taserakenteella korkotason muu
tokset heijastuivat suoraan säästö- ja luotto
laitosten kannattavuuteen. Ongelmaksi tämä 
muodostui vasta 1970-luvulla, jolloin mark
kinakorot ajoittain nousivat varsin korkeik
si. Kun markkinakorot ylittivät viranomais
ten säästötileille asettaman korkokaton (Re
gulation Q), talletusvarat alkoivat siirtyä 
markkina korkoa tuottaviin kohteisiin (mm. 
rahamar kkinarahastoihin). 

Pysäyttääkseen tämän disintermediaatio
prosessin, so. pankkien taseiden ohittamisen, 
liittohallitus salli vuonna 1978 lyhytaikaisten, 
nimellisarvoltaan pienten (10 000 dollaria) ra
hamarkkinatodistusten myymisen markkinoil
la määräytyvään korkoon. Seuraavana vuon
na sallittiin myös piensäästäjille tarkoitettu
jen, pitkäaikaisiin markkinakorkoihin sidot
tujen talletustodistusten myynti. Nimellisar
voltaan suurilta sijoitustodistuksilta oli pois-

2 Ks. Rose (1990), joka esittää perusteellisen arvion 
kriisin taustasta sekä luettelon aiheeseen liittyvästä kir
jallisuudesta .. 
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tettu Q-määräysten asettamat korko katot jo 
1970-luvun alussa. Sijoitustodistuksista tuli 
tärkeä varainhankinnan lähde vuonna 1980, 
jolloin tilikohtaiset talletusvakuutusrajat nos
tettiin 40 OOO:sta 100000:een dollariin. 3 Sa
manaikaisesti asetettiin komitea, jonka tehtä
väksi tuli talletusten korkosäännöstelyn pur
kaminen vuoteen 198_6 mennessä. Uudet inst
rumentit yhdessä eräiden taseen saatavapuo
leen vaikuttaneiden muutosten kanssa loivat 
pohjan tulevien vuosien onnettomuudelle. 

Inflaation torjumiseksi. USA:n keskuspank
ki siirtyi vuoden 1979 lokakuussa korkotason 
kontrollista rahan määrän säätelyyn. Sen seu
rauksena markkinakorot nousivat ennen ko
kemattoman korkealle tasolle. Korkean kor
kotason syventämä taantuma alensi korkoja 
lyhyeksi ajaksi vuonna 1981, mutta seuraava
na vuonna korot nousivat uudelleen. Saamis
ten ja velkojen maturiteettierot saivat aikaan 
sen, että vuosina 1980-1983 lähes 500 sääs
tö- ja luottolaitosta joutui vararikkoon tai 
fuusioitiin viranomaisten toimesta. Ainakin 
yhtä monta laitosta fuusioitui omasta tahdos
taan. Sen lisäksi monien muiden laitosten oma 
pääoma oli alentunut huolestuttavan alhaiselle 
tasolle, mistä myöhemmin muodostui pitkä
aikainen ongelma. 

Seuraava ongelma alkoi Garn-St Germain 
-lain voimaantulosta vuonna 1982. Tämä la
ki salli kaikkien liittovaltion valvonnan alais
ten talletuksia vastaanottavien laitosten tar
jota asiakkailleen markkinakorkoa tuottavia 
sekkitilejä, ns. NOW-tilejä. Vieläkin tärkeäm
pää oli se, että laki laajensi olennaisesti talle
tuslaitosten luotonantomahdollisuuksia: sääs
tö- ja luottolaitokset saattoivat sijoittaa liike
kiinteistöluottoihin enintään 40 ja kulutus
luottoihin enintään 30 prosenttia saamisis-· 
taaan. Vuonna 1983 säästö- ja luottolaitok
set saivat oikeuden sijoittaa myös korkearis
kisiin joukkovelkakirjoihin (junk bonds). Li
säksi vuoden 1982 verolait supistivat asunto
rahoitusta myöntäville laitoksille aiemmin 
annettuja verohelpotuksia. 

3 Tuolloin tuli voimaan Depository Institutions Dere
gulation and Monetary Control Act, joka aloitti rahoi
tusmarkkinoiden säännöstelyn purkamisen USA:ssa. -
toim. lisäys. 

Nämä muutokset olivat omiaan lisäämään 
säästö- ja luottolaitosten luottoriskejä. Lai
tokset saivat mahdollisuuden lyhentää saamis
tensa maturiteettia ja samalla ansaita suurem
pia tuottoja kattaakseen kohonneita varain
hankinnan kustannuksia. 

Antaakseen säästö- ja luottolaitoksille aikaa 
päästä hyötymään uusista toimintavapauksis
taan Garn-St Germain -laki teki mahdolliseksi 
sen, että näiden laitosten talletusvakuutusyh
tiö, FSLIC, hankki ns. vastuutodistuksia (net 
worth certijicates) niiltä laitoksilta, joiden 
substanssiarvo oli käynyt negatiiviseksi. Jul
kinen vakuutuslaitos toisin sanoen kattoi tek
nisesti maksukyvyttömien instituutioiden tap
pioita. Vastakohtana ns. hyvälle kirjanpito
tavalle (generally accepted accounting princi
ples) menettelyä alettiin USA:ssa kutsua val
vontaviranomaisten omaksi kirjanpito käytän
nöksi (regulatory accounting principles). 

Tällainen tukitoiminta pahensi entisestään 
kasvavaa kriisiä. »Kuolleena elävät» laitok
set eivät ainoastaan jatkaneet tappioillista toi
mintaansa vaan lisäsivät sitä yrittäessään epä
toivoisesti ansaita rahaa riskialttiilla liiketoi
milla. Lisäksi maksamalla ylisuuria talletus
korkoja ne heikensivät myös terveiden laitos
ten toimintaa. 

Vuonna 1987 voimaan tullut The Com
petitive Equality Banking Act teki yllä mai
nitun kaltaisen tuen peräti velvoitteeksi. Lais
sa nimittäin edellytettiin, että valtiollisen 
Federal Home Loan Bankin on tuettava sinän
sä hyvin hoidettuja mutta huonosti menesty
viä säästö- ja luottolaitoksia, jotka toimivat 
taloudellisista vaikeuksista kärsivillä alueilla 
(ennen muuta USA:n eteläisen lännen osaval
tioissa, jotka olivat lamassa öljyn hintojen las
kun ja maatalouden vaikeuksien vuoksi). Sa
ma laki antoi talletusvakuutusyhtiöIle valtuu
det ostaa vararikon partaalla olevien asun
torahoituslaitosten joukkovelkakirjoja 10,8 
mrd. dollarin edestä. 

Pääomatukea on arvosteltu hyvin ankaras
ti. Valvontaviranomaisten kykyä seurata 
säästä- ja luottolaitosten riskinottoa on pidet
ty puutteellisena. Tutkimusten mukaan Texa
sissa toimivien maksu kyvyttömyyteen ajautu
neiden laitosten luotonannon kasvu oli ollut 



nopeampaa kuin vakavaraisten laitosten luot
toekspansio. 4 Ne olivat myös maksaneet kor
keampia talletuskorkoja ja perineet korkeam
pia luottokorkoja kuin vakavaraiset instituu
tiot. Vaikeuksia lisäsivät öljyn hinnan alene
minen vuonna 1986 sekä samana vuonna voi
maan tullut veronuudistus (The Tax Rejorm 
Act), mikä poisti monia asuntotuotannolle ja 
kaupallisille kiinteistöille annettuja veroetuja. 

Vuoden 1987 lopussa Yhdysvalloissa oli yli 
500 säästö- ja luottolaitosta, jotka edelleen 
jatkoivat tappiollista toimintaansa siitä huo
limatta, että hyvän kirjanpitotavan perusteella 
laskettuna niiden substanssi oli negatiivinen. 
Näistä yli puolet oli ollut maksukyvyttömä
nä enemmän kuin 5 vuotta. 

Vuoteen 1988 mennessä jokainen oli oppi
nut ymmärtämään sen, ettei talletusvakuutus
laitoksen (FSLIC) kapasiteetti mitenkään rii
täisi kattamaan tappioita. Sen vuoksi vuoden 
1989 alussa säädettiin laki. rahoituslaitosten 
uudistamisesta ja elvyttämisestä.5 Tavallisesti 
tämä laki tunnetaan Bushin suunnitelman ni
mellä. 

Bushin suunnitelma - ratkaisu kriisin?6 

Bushin suunnitelman toteuttamiseksi perustet
tiin erillinen selvitysyhtiö-, Resolution Trust 
Corporation, jonka tehtävänä on lopettaa tai 
fuusioida arviolta 400 maksukyvyttömyyteen 
joutunutta tai siihen pian ajautuvaa säästö- ja 
luottolaitosta. Yhtiön toimilupa kestää vuo
teen 1996 saakka. Liikepankkien talletusva
kuutuslaitos, Federal Deposit Insurance Cor
poration (FDIC) maksaa yhtiön toimintaku'
lut. 

Selvitysyhtiö aloittaa 50 mrd. dollarin bud
jetilla, josta 20 mrd. dollariakatetaan liito
valtion myöntämällä lainalla ja loput 30 mrd. 
dollaria pitkäaikaisella joukkovelkakirjalai-

4 Texasin säästö- ja luottolaitosten konkursseista, ks. 
Short ja Gunther (1988). 

5 The Financial Institutions Reform, Recovery and 
Enforcement Act. 

6 Lisää informaatiota Bushin suunnitelmasta löytyy 
mm. Brewerin (1990) sekä Bathin, Benstonin ja Wiestin 
(1990) artikkeleista. 
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nalla, joka lasketaan liikkeeseen vuosien 1990 
ja 1991 aikana. Liittovaltio maksaa suurim
man osan koroista. 

Bushin suunnitelma lakkautti säästö- ja luot~ 
tolaitosten talletusvakuutuslaitoksen, jonka 
velkojen maksamiseen jouduttiin osoittamaan 
40 mrd. dollarin määräraha. Lisäksi suunni
telmassa varattiin 25 mrd. dollaria korVaa
maan vararikoista aiheutuvia kuluja vuosien 
1992-99 aikana. Tämä summa on paljon pie
nempi kuin tällä hetkellä arvioitu 180 mrd. 
dollarin tarve. Siten näyttää ilmeiseltä, että 
selvitysyhtiön rahoitusta tarvitaan tulevaisuu
dessa lisää. 

Yleinen arvostelu tulee varmasti lisäänty
mään sitä mukaa kuin kriisin selvittämisen 
hinta nousee. Lakkautetun FSLIC:n kohtalo 
on pahaenteinen merkki siitä, mikä tulevina 
vuosina odottaa pankkien talletusvakuutuslai
toksen, FDIC:n virkamiehiä. Selvitysyhtiön ja 
talletusvakuutuslaitoksen kohtaamat ongel
mat selvitysohjelman toimeenpanossa saatta
vat johtaa siihen, että huomattuaan,· miten 
paljon julkisia varoja säästö- ja luottolaitos
ten tappioiden maksamiseen kuluu, kongres
si joutuu päättämään uusista toimenpiteistä. 

Bushin suunnitelma edellyttää laitoksilta 
aiempaa suurempaa minimipääomaa, mutta 
laitokset, joilla on hyväksyttävätoimintasuun
nitelma, ovat voineet lykätä vaatimuksen täyt
tämistä vuoteen 1991 saakka. Näin laitosten 
toimintaa on jatkuvasti tuettu rahallisesti; vai
kea läksy, jota valvontaviranomaiseteivät 
nähtävästi halua oppia. Virkamiesten halut
tomuus ryhtyä nopeisiin toimenpiteisiin mak
sukyvyttömien laitosten toiminnan lopettami
seksi johtuu osittain siitä, että heidän ajatus
maailmansaon lyhytjännitteinen ja urahakui
nen. On helpompaa oUa tekemättä mitään ja 
siirtää vastuu neljän tai viiden vuoden·päästä 
seuraaville" viranomaisille. 

Selvitysyhtiö on toimiaikanaan velvollinen 
myymään pois epäonnistuneiden säästö-" ja 
luottolaitosten saamiset,joiden määrä on 400 
mrd. dollaria. Se on kuitenkin pyrkinyt myy
rnääa näitä yksitellen, vaikka asiantuntijoiden 
mukaan olisi parempi panna saamiset paket
tiin ja myydä ne pois nipuissa. Suuret kiinteis
tösijo~ttajat ja muut institutionaaliset sijoit-
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tajat voisivat avata niput ja markkinoida ne 
yleisölle. Toistaiseksi selvitysyhtiön salkunhal
tij at ovat hidastaneet saamisten myymistä ja 
lisänneet transaktiokustannuksia. 

Bushin suunnitelma velvoitti toteuttamaan 
lukuisia muutoksia valvontahallinnon raken
teessa. Säästö- ja luottolaitosten valvonta 
osoitettiin uudelle, valtiovarainministeriön yh
teyteen perustetulle erilliselle tarkastusviras
tolle (The Ojjice ojThrift Supervision). Val
tiollinen asuntorahoituslautakunta (The Fed
eral Housing Financing Board) perustettiin 
koordinoimaan niiden asuntorahoituspank
kien toimintaa, jotka myöntävät luottoja sääs
tö- ja luottolaitosten asuntorahoitukseen. 
Säästö- ja luottolaitosten talletusvakuutustoi
minta siirrettiin uudelle rahastolle (The 
Savings Association Insurance Fund) , joka on 
liikepankkien talletusvakuutusyhtiön, FDIC:n 
hallinnassa ja jonka hallinnassa on myös lii
kepankkien talletusvakuutusrahasto (The 
Bank Insurance Fund), joka kattaa liikepank
kien talletukset. Näin ollen on mahdollista, et
tä liikepankkien talletusvakuutusrahasto jou
tuu tukemaan säästö- ja luottolaitosten rahas
toa, mikäli tämän varat loppuvat. Sekaannus
ta aiheuttava kahden erillisen vakuutusrahas
ton muodostaminen johtuu luultavasti liike
pankkien vastahakoisesta suhtautumisesta 
säästö- ja luottolaitosten pelastusyrityksiin. 
. On valitettavaa, että talletusvakuutusmak-. 

sut eivät vieläkään riipu instituutioiden riski
asemasta. Turvalliset kuljettajat joutuvat toi
sin sanoen maksamaan samat vakuutusmak
sut kuin kehnot ajurit. Useimmilta on jäänyt 
huomaamatta se vakuutustoimintaan liittyvä 
ongelma, että ei ole olemassa mitään mark
kinamekanismia, joka takaisi sen, että säästö
ja luottolaitosten'tai liikepankkien johto oh
jaisi talletukset tuotto/riski-mielessä parhai
siin sijoituskohteisiin. Tämä nykyisin käytössä 
olevan talletusvakuutusjärjestelmän aikaan
saama allokatiivinen tehottomuus on aiheut
tanut yleisölle ennen kokemattomia tappioi
ta. 7 Rahoitustutkijat ovat toki pitkään olleet 
tietoisia tällaisen rahoitusjärjestelmään li~~ty-

.7 Talletusvakuutusjärjestelmän allokatiivisesta tehot
tomuudesta, ks. Barth (1990). 

vän tehottomuuden hyvinvointia alentavista 
vaikutuksista. 

Yllä mainittujen muutosten lisäksi säästö
ja luottolaitosten luotonantoon on Bushin 
suunnitelman myötä palautettu samat rajoi
tukset, jotka olivat voimassa ennen säännös
telyn purkamista. Ollakseen ns. kvalifioitu 
luotonantaja (qualified-thrift-lender) ja toi
saalta välttääkseen liikepankkitoimintaan 
kohdistuvat rajoitukset, säästö-ja luottolai
toksen saamisista vähintään 70 prosenttia tu
lee olla asuntoluottoja. Vakuudettomien tai 
kor keariskisten j oukkovelkakirj 0 j en hankki
minen on kiellettyä ja liikekiinteistöihin sijoit
tamista tai niiden rahoittamista on huomat
tavasti rajoitettu. Myös yhdelle asiakkaalle 
myönnettyjen luottojen määrää on rajoitettu. 
Talletuskorkojen ylärajat on palautettu niille 
laitoksille, joiden oma pääoma ei täytä vähim
mäisvaatimuksia, eikä niillä myöskään ole lu
pa hankkia välitettyjä talletuksia. 

Nämä muutokset aiheuttavat säästö- ja 
luottolaitoksille uudelleen samoja korkoriski
ongelmia, joista ne 1970-luvun lopulla ja 
1980-luvun alussa tuskallisesti kärsivät. 8 J 0-

pa hyvinhoidettujen laitosten kilpailukyky 
saattaa käydä kyseenalaiseksi. 

Liikepankkien ongelmat? 

Samalla kun säästö- ja luottolaitosten toimin
ta on kutistunut, liikepankkien merkitys asun
torahoituksessa on kasvanut. Tästä seuraa, et
tä monien liikepankkien korkoriskit tulevat 
kasvamaan, ja korkojen odottamaton nousu 
saattaa aiheuttaa niille samoja ongelmia, jois
ta säästö- ja luottolaitokset aikoinaan kärsi
vät. 

Myös liikepankkien talletusvakuutusjärjes
telmä on omiaan luomaan allokatiivista tehot
tomuutta. Brumbaugh ja Litam (1990) ovat 
kiinnittäneet huomiota siihen, että liikepank-

8 Yhdysvalloissa useimmat asuntoluotot ovat edelleen 
pitkäaikaisia ja kiinteäkorkoisia. Maksimikorkosopimuk
set (caps) ovat yleistyneet jonkin verran, mutta talletus
laitoksilla myös niihin liittyy huomattava korkoriski, mi
käli korot uudelleen nousevat. Aiheesta enemmän, ks . 
Hendershott ja Shilling (1990). - Toim. lisäys. 
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Taulukko 1. Ongelma pankit ja pankkikonkurssit. 

Vuosi Ongelmapankita Konkurssit 
Lukumäärä Talletukset Lukumäärä Talletukset 

kpl mrd.doll. kpl mrd.doll. 

1980 217 21,6 10 0,2 
1981 223 42,6 10 3,8 
1982 369 57,3 42 9,9 
1983 642 129,1 48 5,4 
1984 848 186,1 79 2,9 
1985 1 140 192,1 120 8,1 
1986 1 484, 271,3 138 6,5 
1987 1 575 282,4 184 6,3 
1988 1 495 287,9 200 24,9 
1989 1 093 206 

a Alikapitalisoituneet pankit, joiden oma pääoma on 0-3 prosenttia saamisista. 

kien kasvavat tappiot ovat jääneet viranomai
silta huomaamatta näiden keskittyessä säästö
ja luottolaitosten ongelmiin. He panevat mer
kille sen, että 1980-luvun jälkipuoliskolla ali
kapitalisoituneiden pankkien (oma pääoma al
le 3 prosenttia saamisista) on nopeasti nous
sut samalla kun niiden saamiset ovat nousseet 
vieläkin nopeammin. 

Liikepankkien synkentyvät näkymät käyvät 
ilmi myös oheisesta taulukosta (Taulukko 1). 
Ongelmapankkien ja vararikkoon joutuneiden 
pankkien lukumäärässä tapahtui vuosikym
menen puolivälissä jyrkkä nousu. Se, että 
pankkien vakuutusrahaston, BIF:n keräämät 
vakuutusmaksut vähenivät vuosien 1988 ja 
1989 välillä 18 mrd. dollarista 13 mrd. dolla
riin, viittaa siihen, että pankkitoimiala saat
taa ajautua samaan onnettomuuteen, mihin 
säästö- ja luottolaitokset ovat jo ajautuneet. 

Lopuksi 

Säästö- ja luottolaitosten kriisi on suurelta 
osin seurausta siitä, että ne yritettiin muuttaa 
asuntorahoituslaitoksista liikepankeiksi (sal
limalla sekkitilit ja väljentämällä luotonanto
mahdollisuuksia asuntorahoituksen ulkopuo
lelle) samaan aikaan, kun talletusten korko
säännöstely korkeiden korkojen vallitessa jou
duttiin purkamaan. Bushin suunnitelma ra
joitti säästö- ja luottolaitosten luotonannon 
uudelleen lähinnä asuntoluottoihin. 

Säästö- ja luottolaitosten tulevaisuus näyt
tää synkältä, koska ne joutuvat edelleen kil
pailemaan talletuksista muiden pankkien 
kanssa, mutta ovat luotonannossaan muita ra
joitetummassa asemassa.9 On luultavaa, että 
säästö- ja luottolaitokset 'sulautuvat vähitel
len liikepankkeihin. Tämä on todennäköisem
pää kuin se, että niistä kehittyisi kannattavalla 
pohjalla toimivia pankkiyksiköitä, mihin 
1980-luvun alussa toteutetulla säännöstelyn 
purkamisella pyrittiin. 

Liikepankit saavat puolestaan oppia kamp
pailemaan asuntolainoitukseen liittyvien ma
turiteettiongelmien kanssa. Siksi on todennä
köistä, että asuntolainamarkkinoiden arvopa
peristuminen tulee edelleen kasvamaan sen 
seurauksena, että pankit pyrkivät eroon ma
turiteettierojen aiheuttamista korkoriskeistä. 
Arvopaperistuminen tarkoittaa sitä, että asun
toluottoja myydään paketteina suurille valtion 
takaamille välittäjille, jotka hankkivat varat 
luottojen ostoon laskemalla liikkeeseen jouk-
kovelkakirjoja. . 

On ehkä niin, että nykypäivän rahoitusjär
jestelmästä ei löydy mitään perusteita pitää yl
lä asuntorahoitukseen erikoistuneita talletuk
sia vastaanottavia laitoksia. Säästö- ja luot
tolaitosten purkaminen saattaisi säästää mei
dät uusilta menet yksiltä silloin, kun korot jos
kus tulevaisuudessa taas nousevat jyrkästi. 

9 Bushin suunnitelman vaikutuksista säästö- ja luot
tolaitosten tulevaisuuteen, ks. Laderman (1990). 
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Näistä negatiivisista tulevaisuudennäkymis
tä huolimatta, kokemus on opettanut läksyn, 
joka on sovellettavissa yhtä hyvin liikepank
keihin .. kuin säästö- ja luottolaitoksiinkin. 
Opetukset voidaan tiivistää seuraaviin politiik
kasuosituksiin: 

1. Kaikkien talletuslaitosten olisi raportoi
tava saamisensa ja velkansa markkina-arvoi
sina, mitä nykyiset tilinpäätökset eivät vielä 
edellytä. Talletusvakuutusjärjestelmälle ei tu
lisi tappioita, mikäli jokainen markkina-arvo
jen perusteella insolvenssiin joutunut pankki 
tai luottolaitos asetettaisiin heti selvitystilaan. 
Käytännössä näin ankaraa menettelytapaa 
tuskin tullaan soveltamaan. Silti markkina-ar
voon perustuva kirjanpitokäytäntö helpottaisi 
päätöstä selvitystilaan asettamisesta. 

2. Vakavaraisuudeltaan heikkojen instituu
tioiden luotonannon kasvua tulisi rajoittaa ja 
niiltä tulisi edellyttää ohjelma vakavaraisuu
den kohentamiseksi. 

3. Talletusvakuutus rajoitetaan vain yhteen 
tiliin kutakin yksityishenkilöä ja yhteisöä koh
ti eikä yhteen tiliin per instituutio, kuten ny
kyään on mahdollista. Tämä lisäisi markki
nakuria ilman, että pankkien tarvitsisi turvau
tua joukkovelkakirjoihin, mitä jotkut ovat eh
dottaneet. Myös ns. vähittäisrepojen (retail re
purchase agreements). käyttö saattaisi yleistyä. 
Niiden avulla instituutio voisi hankkia varo
ja myymällä esim. valtionpapereita takaisinos
tosopimuksella. 

4. Talletusvakuutusmaksujen tulisi heijas
taa pankin tai luottolaitoksen ottamaa riskiä. 

5. Bushin suunnitelman yhteydessä perus
tetun selvitysyhtiön tulisi myydä valvontaan
sa kuuluvien laitosten luottokanta niputettui
na suuriin paketteihin. 

6. Oman pääoman vaatimusta tulisi nostaa 
omistajien vastuun lisäämiseksi. Tämä hillit
sisi epätervettä antolainaustoimintaa ja vähen
täisi talletusvakuutusjärjestelmän tappioita. 
Suositeltava vakavaraisuusaste olisi 8-10 
prosenttia saamislsta. 
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