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1. Lamakirjallisuus keskustelun
virittäjänä
Suomea 1990-luvun alussa koetellut lama oli
Kansantaloudellisen Yhdistyksen järjestämän
keskustelutilaisuuden aiheena 25. tammikuuta
1999 Säätytalolla. Puheenjohtajana toimi Kansantaloudellisen Yhdistyksen esimies, Palkansaajien tutkimuslaitoksen johtaja Jukka Pekkarinen. Paneelikeskusteluun osallistuivat Helsingin yliopiston professori Seppo Honkapohja,
Kauppalehden taloustoimittaja Kustaa Hulkko,
VATTin johtava ekonomisti Jaakko Kiander,
ECOFINin pääjohtaja Sixten Korkman, Jyväskylän yliopiston professori Jaakko Pehkonen,
Kauppalehden taloustoimittaja Jorma Pöysä,
ETLAn toimitusjohtaja Pentti Vartia sekä alivaltiosihteeri Johnny Åkerholm.
Suomessa on hiljattain ilmestynyt tai on parhaillaan tekeillä useita 1990-luvun talouskriisiä
käsitteleviä tutkimuksia. Ne on otettu vastaan
suurella mielenkiinnolla ja keskustelu on ollut
vilkasta. Nämä tutkimukset olivat myös Kan1

Yhteenveto Kansantaloudellisessa Yhdistyksessä
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santaloudellisen Yhdistyksen tilaisuuden innoittajina.
Keväällä 1998 ilmestyi professori Matti Pohjolan toimittama kirja Suomalainen työttömyys2. Se tarkastelee Suomen 1990-luvun korkean työttömyyden syitä, seurauksia ja ratkaisumalleja modernin työmarkkinateorian valossa. Kirja koostuu kuudestatoista luvusta, jotka
tarkastelevat suomalaisia työmarkkinoita lähinnä makronäkökulmasta. Tutkimus on Helsingin
kauppakorkeakoulussa toteutetun projektin satoa. Projektiin osallistuivat Ulla Hämäläinen,
Jaakko Kiander, Steve Nickell, Jaakko Pehkonen, Matti Pohjola ja Juha Rantala. Sitä rahoitti Yrjö Jahnssonin säätiö.
Jaakko Kianderin ja Pentti Vartian kirja Suuri lama3 ilmestyi syksyllä 1998. Se esittää yhteenvedon laman taustoista, synnystä ja sen ku2

Kirjaa ovat arvioineet Kansantaloudellisessa Aikakauskirjassa Jukka Pekkarinen (KAK 1/1998) ja
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lusta. Siinä käydään läpi myös lamaan liittyvää
talouspoliittista keskustelua. Tutkimuksessa on
käytetty aineistona lama-aikaista lehtikirjoittelua, julkaisemattomia päätöksenteon taustaksi
laadittuja selvityksiä ja muistioita sekä SITRAn
rahoituksella vuonna 1995 tehtyjä lama-aikaisten päätöksentekijöiden haastatteluja. Myös tätä
kirjaa on ollut rahoittamassa Yrjö Jahnssonin
Säätiö.
Loppusyksystä 1998 markkinoille tuli vielä
kolmas suomalainen lamakirja, kun SITRA julkaisi Kustaa Hulkon ja Jorma Pöysän teoksen
Vakaa markka, teot ja tarinat, jota se on ollut
rahoittamassa. Kirja kuvaa suomalaista raha- ja
valuuttapolitiikkaa aina Bretton Woodsin kiinteiden valuuttakurssien järjestelmästä Euroopan
valuuttaunionin syntyyn saakka. Päähuomio
kohdistuu 1980-luvun jälkipuoliskon ns. vakaan
markan politiikkaan, sen tavoitteisiin ja tapahtumiin. Tärkeimpinä lähteinä ovat olleet kirjoittajien 1990-luvun alussa tekemät talouspolitiikan vaikuttajien ja tarkkailijoiden haastattelut.
Niitä on täydennetty samalla SITRAn haastatteluaineistolla, jota myös Kiander ja Vartia ovat
käyttäneet. Kirjan lähdemateriaalina on ollut
myös tilastoja, lehtikirjoituksia ja talouspolitiikan vaikuttajien kirjoja.
Seppo Honkapohjalla ja Erkki Koskelalla on
tekeillä ekonometrinen tutkimus laman syistä.
Se valmistuu keväällä 1999. Tutkimus julkaistaan englanninkielisenä ja se on tarkoitettu
erityisesti kansainvälisen lukijakunnan käyttöön. Monet Suomen kokemat ongelmat toistuvat nyt hyvin samanlaisina mm. Aasian talouskriisissä.
Tässä mukana olevien lamatutkimusten lisäksi on viime vuosina ilmestynyt runsaasti
muutakin lamakirjallisuutta. 1980- ja 1990-luvun talouspoliittisia tapahtumia sekä pankkikriisin vaiheita on puitu myös monissa muistelmissa.

2. Laman lyhyt historiikki
Seuraavan yhteenvedon tarkoitus on antaa taustaa keskustelulle ja helpottaa sen seuraamista.
Lähteinä on käytetty edellä mainittuja kolmea
kirjaa. Tarkastelu kattaa kolme vaihetta. Vuodet 1986–1989 voidaan nähdä ylikuumentumisvaiheena, vuodet 1990–1992 syvän laman vuosina ja kausi 1993–1998 elpymisenä.
Ylikuumentumisen taustalla oli koko 1980luvun asteittain jatkunut rahoitusmarkkinoiden
liberalisoituminen. Pääomaliikkeet vapautettiin
ja luottojen korkosäännöstely purettiin. Tämä
oli yleismaailmallinen kehityssuunta, osa maailmantalouden globalisoitumista. Suomessa tähän liittyi pyrkimys vakaaseen valuuttaan, joka
kirjattiin ensimmäistä kertaa myös hallitusohjelmaan vuonna 1987. Sen katsottiin tuovan
luottamusta rahoitusmarkkinoille ja hillitsevän
inflaatiokehitystä.
Rahamarkkinoiden tasapaino kuitenkin järkkyi vuosina 1987–1989, kun pankkien luotonanto kasvoi voimakkaasti. Suomen Pankki yritti rauhoittaa tilannetta mm. myymällä sijoitustodistuksia ja käyttämällä kassavarantotalletuksia. Vaikutus oli kuitenkin vähäinen. Suomen Pankki oli joutunut hankalaan korkean koron ja kiinteän valuuttakurssin loukkuun. Jos talouden ylikuumenemista yritettiin hillitä korkotasoa nostamalla, se vain kiihdytti ulkomaisen
pääoman virtausta maahan4.
Länsivienti kasvoi voimakkaasti vuonna
1987 ja vientihinnat nousivat enemmän kuin
tuontihinnat. Rahaa tuli maahan myös yritysten ulkomaisten luottojen muodossa. Kotimainen kysyntä kasvoi voimakkaasti (yli 5 %
vuonna 1987). Noihin aikoihin Rolf Kullberg
toi suomalaiseen kielenkäyttöön termin »iloinen
kulutusjuhla». Kansantalouden ylikuumenemi4

Vrt. kiinteän kurssin doktriini.
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seen liittyi varallisuusarvojen voimakas nousu.
Syksystä 1985 vuoden 1989 kevääseen pörssikurssit nousivat yli kolminkertaisiksi ja asuntojen hinnat lähes kaksinkertaisiksi. Pankkien
luontonanto oli kasvanut vuoden 1988 aikana
31 %. Vaihtotaseen vaje oli syventynyt voimakkaasti.
Markka revalvoitiin 1989 maaliskuussa 3.4 %
valuuttaindeksin vaihteluväliä laskemalla. Päätöstä perusteltiin talouden ylikuumenemisen ja
inflaatiokehityksen hillitsemisellä. Vakaan markan politiikasta oli näin vaivihkaa tullut vahvan
markan politiikkaa. Se johti kuitenkin vaihtotaseongelman kärjistymiseen entisestään. Ylikuumeneminen pysähtyi ja vaihtui epävarmuudeksi kesän kuluessa. Pörssikurssit olivat kääntyneet laskuun jo huhtikuussa. Korot nousivat
syksyllä. Sen seurauksena myös asuntojen kysyntä laski ja hintojen nousu lakkasi vuoden
1989 aikana.
Talouskasvu pysähtyi 1990 ja vuoden kuluessa teollisuustuotanto romahti 15 %. Yritysten ja pankkien kannattavuus heikkeni jyrkästi.
Keväällä 1991 talouskriisi oli jo vakava. Metalliteollisuuden vienti oli kärsinyt paljon idänkaupan romahduksesta. Metsäteollisuus oli pulassa korkeasuhdanteessa tehtyjen yli-investointien, vähentyneen vientikysynnän ja alenevien
maailmanmarkkinahintojen vuoksi. Teollisuuden edustajat vaativat 4–10 % devalvaatiota,
vähintään vuoden 1989 revalvaation peruuttamista. Korot pysyivätkin korkealla devalvaatioodotusten vuoksi. Hallitus halusi kuitenkin
viestittää markkinoille vakaan markan linjan
jatkumista kytkemällä markan ecuun kesäkuussa 1991 ilman kurssimuutosta. Aluksi korot laskivat, mutta syksyllä markkaa vastaan esiintyi
taas spekulatiivisia hyökkäyksiä.
Kun työttömyys alkoi kasvaa elokuussa
1990, lähtötaso oli vain 3.4 %. Vuonna 1994
työttömyysaste oli jo 18.4 %. Työpaikat vähe-
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nivät rajusti aluksi teollisuudessa, sitten erityisesti rakennusalalla, pankeissa ja julkisissa palveluissa.
Syksyllä 1991 oli edessä seuraava tupokierros. Etujärjestöt pyrittiin suostuttelemaan yhteiskuntasopimukseen, jolla kustannustasoa
alennettaisiin. Näin yritettiin välttyä devalvaatiolta. Lokakuussa taloudellinen tilanne kärjistyi ja valuuttavaranto uhkasi huveta. Tuossa
tilanteessa pyydettiin Kalevi Sorsaa kriisineuvottelijaksi. Hän saikin keskusjärjestöjen puheenjohtajat hyväksymään sopimuksen (ns.
Sorsan paketti/sopimus), jolla alennettaisiin nimellispalkkoja 3 % ja siirrettäisiin 4 %:n työeläkemaksu työnantajilta työntekijöiden maksettavaksi. Tämä olisi alentanut työvoimakuluja 7 % ja palkansaajien nettotuloja 5 %.
Pian Sorsan paketin tielle tuli kuitenkin vastoinkäymisiä. Vaikka kokonaisratkaisun syntymistä oli jo pidetty selvänä, eivät Paperiliitto
ja Metalliliitto sittenkään halunneet suostua
palkanalennuksiin. Vastustusta esiintyi myös
vientiteollisuudessa, jolle devalvaatio toisi suuremman hyödyn. Kun sopimuksen lopullinen
kohtalo olikin yllättäen epäselvä, markkinat
reagoivat ja valuuttavaranto supistui voimakkaasti.
Marraskuussa markka päästettiin kellumaan.
Kellutus kesti vain yhden päivän ja markka devalvoitiin 12.3 % ennen kurssin uudelleenkiinnitystä. Näin toteutui vuoden 1991 pakkodevalvaatio. Sen seurauksena korot laskivat väliaikaisesti.
Huhtikuussa 1992 devalvaatio-odotukset alkoivat kuitenkin uudelleen voimistua ja korot
nousta. Vaihtotase oli edelleen vajauksellinen.
Hallitus päätti pian uudesta säästöpaketista rauhoittaakseen markkinoita. Finanssipolitiikalta
vaadittiin nyt vieläkin kireämpää otetta. Näkemyserot pääministeri Esko Ahon ja hallitusta
kritisoineen keskuspankin pääjohtajan Rolf
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Kullbergin välillä johtivat Kullbergin eroamiseen.
Uusia menoleikkauksia tehtiin vielä kevään
ja kesän 1992 aikana, mutta markkinat eivät
rauhoittuneet. Leikkauksista huolimatta valtion
budjettivaje ja velkaantuminen kasvoivat työttömyysmenojen noustessa ja verotulojen laskiessa. Myös pankkikriisi alkoi olla vakava.
Samaan aikaan horjui koko eurooppalainen valuuttajärjestelmä. Suomen markka päästettiin
kellumaan syyskuussa 1992. Markan ulkoisen
arvon heikkeneminen jäi loppuvuoden aikana
kuitenkin vain noin 13 prosenttiin lähinnä siksi,
että keskuspankki piti korkotason yhä korkealla.
Lokakuussa 1992 esiteltiin budjettipäällikkö
Raimo Sailaksen talousneuvostolle laatima noin
20 mrd markan säästölista (ns. Sailaksen paperi). Se toteutettiin lähes kokonaan seuraavien
vuosien budjeteissa. Lopulta vuosina 1992–
1996 tehtiin siihen nähden jopa kaksinkertaiset
menoleikkaukset.
Markan devalvoituminen käänsi viennin nopeaan kasvuun jo vuoden 1992 lopulla. Kokonaistuotanto kääntyi kasvuun vuoden 1993 lopussa. Vaihtotase muuttui ylijäämäiseksi vuonna 1994.
Kehitys oli kuitenkin hyvin erilaista eri mittareilla arvioituna. Rahoituslaitosten luottotappiot olivat suurimmillaan vuosina 1992–1994.
Myös valtion velka jatkoi yhä kasvuaan. Julkisen sektorin bruttovelka kääntyi laskuun vuonna 1996. Kokonaistuotannon vuoden 1990 taso
saavutettiin niin ikään vasta vuonna 1996. Vuosina 1994–1997 talouden kasvu oli ripeää (keskimäärin 4,7 %) ja inflaatio pysyi hitaana (keskimäärin yhdessä prosentissa), mutta kasvun
vaikutus työttömyyteen oli odotettua vähäisempi. Työttömyysaste oli alkanut laskea vuonna
1995, mutta oli vielä pari vuotta myöhemmin
EU-tason yläpuolella.

3. Kysymyksiä laman syistä ja
tulkinnoista – puheenjohtaja
Jukka Pekkarisen avauspuheenvuoro
Suomen 1990-luvun talouskriisistä on ilmestynyt viime vuosina useita tutkimuksia. Kysymyksessä on sellaisen taloushistoriallisen tapahtumasarjan tutkimus, jonka merkitys ei rajoitu menneen ymmärtämiseen vaan josta voidaan ottaa opiksi myös vastaisen varalle.
Viime kuukausina on erityisesti monissa
Kaakkois-Aasian maissa ollut meneillään
tapahtumasarja, joka muistuttaa monessa suhteessa omaa lamakierrettämme. Kuten meilläkin, edelsi kierrettä siellä rahoitusmarkkinoiden
vapauttaminen ja yksityisen sektorin (ei valtion)
voimakas, suureksi osaksi valuuttamääräinen
velkaantuminen, jota kiinteän valuuttakurssin
politiikka ruokki. Kun luottamus kiinteään
kurssiin heikkeni ja valuuttapako alkoi, päätyivät kriisimaat, osittain IMF:n vaatimuksesta,
aluksi valuuttakurssin puolustamiseen. Korot
nousivat. Sitten valuutat päästettiin kellumaan.
Nyt on edessä pankkikriisin siivoaminen. Tuotanto supistuu.
On vahinko, että Suomen lamaa koskevan
tutkimuksen käynnistyminen myöhästyi esimerkiksi rahoitusjärjestelyissä ilmenneiden vaikeuksien takia. Jos nyt ilmestyneet tutkimukset
olisivat olleet aiemmin saatavilla käännettyinä,
niillä olisi voinut olla merkitystä viimeaikaisia
talouskriisejä selvitettäessä.
Meillä ilmestyneet tutkimukset muodostavat
mielenkiintoisen, toisiaan täydentävän kokonaisuuden. Niissä analysoidaan toisaalta talouspoliittista päätöksentekoa ja keskustelua ja
toisaalta arvioidaan kvantitatiivisesti lamakierteen tekijöiden suhteellista merkitystä. Tämäniltaisen paneelin tarkoituksena on saattaa nämä
talouskriisiä eri näkökulmista lähestyneet tutki-
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jat keskustelemaan keskenään sekä vertailemaan ja kommentoimaan toistensa tuloksia ja
tulkintoja. Keskustelun virittämiseksi esitän
muutamia alustavia kysymyksiä ja tulkintoja
panelistien pohdittavaksi.
Vahvistavatko ekonometriset analyysit yleisesti ottaen ne tulokset ja tulkinnat, joita Kiander
ja Vartia sekä Hulkko ja Pöysä kirjoissaan esittävät talouspoliittisesta päätöksenteosta? Missä
on eroja? Mitä talouspolitiikan arviointia koskevia johtopäätöksiä näistä eroista voidaan tehdä?
Monet 1990-luvun alun talouspolitiikasta vastuussa olevat päättäjät ovat olleet sitä mieltä, että
ns. Sorsan sopimuksen raukeaminen ja sitä seurannut »pakkodevalvaatio» syvensivät lamaa ratkaisevasti. Tukeeko tutkimus tätä väitettä?
Talouspoliittisessa analyysissa näyttää kulkevan rinnan kaksi eri lamatulkintaa, joiden väliset suhteet ovat epäselviä. Toisen tulkinnan mukaan kysymyksessä oli perinteinen heikosta kilpailukyvystä ja vaihtotaseen alijäämästä aiheutunut kustannuskriisi, toisen mukaan taas nopean velkaantumisen, pääomaliikkeiden ja korkean reaalikoron aiheuttama velkadeflaatio.
Mikä on näiden tulkintojen välinen suhde?
Pankkikriisin hoitoon kiinnitetään tutkimuksissa aika vähän huomiota. Mikä merkitys laman pitkittymiseen mahtoi olla esimerkiksi sillä, että lähinnä säästöpankkien edellytettiin valtiontuen saamisen ehdoksi realisoivan luottotappionsa nopeaan tahtiin. Tämä kiihdytti omaisuushintojen deflaatiota ja aiheutti konkursseja.
Eivätkö vararikot puolestaan pienentäneet tuotantokapasiteettia, syventäneet työttömyyttä ja
hidastaneet sen toipumista? Olisiko ollut parempi odottaa luottotappioiden realisointia pidempään?
Jo näkökulmansakin takia tutkimukset päätyvät korostamaan talouspoliittisten virhearvioiden merkitystä kriisin syynä. Myös edelleen
jatkuvissa pankkioikeudenkäynneissä ollaan
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muuten päätymässä samaan tulkintaan vapauttavien tuomioiden perusteluna. Mutta eikö voi
sanoa, oikeudellisista vastuukysymyksistä täysin riippumatta, että kriisiin myötävaikuttivat
ratkaisevalla tavalla myös erittäin huono pankkitoiminta sekä yleisön tottumattomuus vapautuneisiin rahoitusmarkkinoihin ja niiden riskeihin 1980-luvun lopulla? Mitä johtopäätöksiä
tästä olisi tehtävä esim. pankkitarkastuksen
kannalta?
Entä mikä oli ekonomistien rooli laman ennakoimisessa ja talouspoliittisessa keskustelussa? Emmekö mekin olleet pahasti eksyksissä? Olen ollut näkevinäni vallankin talouspoliittisten keskusteluanalyysien ilmestymisen
jälkeen jonkinlaista helpotusta siitä, että nyt sekin soppa on vihdoin selvitetty ja huomattu, että
ekonomistit kyllä varoittivat tulevasta, mutta
heitä ei kuunneltu. Oliko tosiaankin näin? Ymmärsimmekö me sittenkään ajoissa olosuhteiden kääntymisen täysin mahdottomaksi kiinteän
kurssin regiimin läpiajamiseksi? Mikä oli meidän panoksemme rahoitusmarkkinoiden vapauttamisstrategian suunnittelussa?
Lopuksi pyytäisin kaikkia panelisteja esittämään omat suosituksensa laman opetuksina
nouseviksi uudistamistarpeiksi esimerkiksi ekonomistien ammattityön, keskinäisen keskustelun ja yleiseen talouspoliittiseen keskusteluun
osallistumisen osalta.

4. Kilpailukykykriisistä velkadeflaatioon – panelistien
avauspuheenvuorot
Sixten Korkman

Pääjohtaja, Ecofin
(vuoteen 1988 saakka Suomen Pankin rahapoliittisen suunnittelutoimiston päällikkö, vuosina
1988–1995 valtiovarainministeriön kansantalousosaston ylijohtaja)
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Ymmärrämme nyt tämän vuosikymmenen alun
laman aiempaa paremmin. Aiheesta on julkaistu informatiivisia ja hyvin tehtyjä kirjoja. Aasian
kriisi on antanut runsaasti lisää havaintomateriaalia. Näissä kriiseissä on toistunut pitkälti
sama kaava: talous avataan ja valuutansäänöstely puretaan, vaikka kotimaiset rahoitusmarkkinat ja pankkijärjestelmä ovat varsin haavoittuvia mm. huonosti järjestetyn verotuksen ja
puuttuvan valvonnan sekä heikon vakavaraisuuden takia. Valuuttakurssi pyritään pitämään
muuttumattomana. Erityisesti jos talouteen samanaikaisesti kohdistuu ulkoisia häiriöitä, liberalisointi herkästi laukaisee itseään ruokkivan
prosessin, joka johtaa finanssi- ja kiinteistökuplaan sekä sen puhkeamisen jälkeen pankkikriisiin ja talouden lamaan.
Tarkastelen viime vuosikymmenen lopun ja
tämän vuosikymmenen alun finanssipolitiikkaa.
Pyrin valaisemaan finanssipolitiikan linjavalintoja virkamiesekonomistin näkökulmasta. Silloisesta roolistani (VM:n kansantalousosaston
ylijohtajana) johtuen puheenvuoron sävy on
väistämättä apologeettinen. Kuvaisin asennettani lainaamalla sitä kenraalia, joka huonosti
päättyneen sodan jälkeen sanoi: »Teimme aina
parhaamme – mikä oli usein kovin vähän.»
Finanssipolitiikan rooli kriisin kannalta ei ole
ollut samassa määrin kiistanalainen kuin rahapolitiikan osuus. Toki on paljon päivitelty suuria budjettialijäämiä ja valtion velan nopeaa
kasvua. Ekonomistien keskuudessa päämielenkiinto on kuitenkin ollut ns. elvytyskeskustelussa ja siihen liittyvässä argumentaatiossa, jonka
mukaan myötäsyklinen finanssipolitiikka kärjisti talouden heilahteluja. On moitittu, että löysä finanssipolitiikka ensin kärjisti buumia
1988–89 ja että kireä finanssipolitiikka syvensi
ja pidensi lamaa sen jälkeen. Tämän näkemyksen mukaan finanssipolitiikka Suomessa näin
jälleen toisti samat virheet kuin mm. 1970-lu-

vun puolivälissä, jolloin kireä finanssipolitiikka syvensi taantumaa.
Kukin voi määrittää sanansa haluamallaan
tavalla, mutta finanssipolitiikan kireydestä ja
keveydestä on ekonomistien keskuudessa toki
vakiintunut kielenkäyttö. Sen mukaan finanssipolitiikan vaikutussuuntaa ja sen antaman kysyntävaikutuksen voimakkuutta mitataan julkisen sektorin rahoitusjäämän muutoksella, joka
muutos vuorostaan voidaan jakaa toisaalta ns.
automatiikkaan ja toisaalta politiikan päätösperäiseen osaan. Tällä käsitteistöllä seuraavia havaintoja voidaan pitää jokseenkin kiistattomina.
Harjoitettu finanssipolitiikka oli rajoittavaa
1988–89 sekä automatiikan että myös päätösperäisen politiikan osalta. Toki on myös sanottava,
että politiikan kireys oli tilanteeseen nähden täysin riittämätön. Näin ajateltiin tuolloin myös virkamiesvalmistelun piirissä. Valtioneuvostolle
17.3.1989 pitämässäni alustuksessa (joka jaettiin
VN:lle myös muistiona) todetaan, että »hallitsematon kehitys johtaa mitä todennäköisimmin viimeistään parin vuoden sisällä rahoitusmarkkinoiden levottomuuksiin, markkinakorkojen jyrkkään nousuun ja luottamuspulaan markkaa kohtaan» ja »korkeat korot leikkaavat tuolloin investointeja sekä aiheuttavat vakavia häiriöitä myös
normaalin yritystoiminnan ja asuntovelallisten
kannalta» sekä »sisäisen ja ulkoisen tasapainon
välillä ei ole ristiriitaa: kireä politiikka hillitsisi
myös kysyntäinflaatiota ja saattaisi helpottaa tulopolitiikan ilmapiirin paranemista».
VM:n saman vuoden budjettivalmistelua varten jaettiin 11.7.1989 valtiovarainministeri Erkki Liikaselle ja VM:n virkamiesjohdolle tilannearvio, jonka mukaan »Kansantalouden tila ja
kehityskuva on pähkinänkuoressa seuraava: talous on voimakkaasti ylikuumentunut ja nykymenolla ajautumassa jo ensi vuonna umpikujaan, joka samalla merkitsisi noudatetun talouspolitiikan haaksirikkoa.»
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Pääministeri Harri Holkeri ja Kokoomuksen
puheenjohtaja Ilkka Suominen antoivat tukensa
toteutunutta kireämmälle politiikalle, mutta
vastarinta Kokoomuksen eduskuntaryhmässä
oli kovaa. Minulle jäi myös se vaikutelma, että
valtiovarainministeri Liikanen ei saanut tukea
puolueensa puheenjohtajalta, joka ei ollut kovin
kiinnostunut talouspolitiikasta (ei ainakaan kiristävästä talouspolitiikasta).
Vuosien 1990–92 finanssipolitiikka oli sekä
automatiikaltaan että päätösperäisesti elvyttävää, erityisesti vuoden 1991 osalta, joka oli
myös vaalibudjetti. Julkisen sektorin rahoitusjäämä heikkeni näinä vuosina yli 10 % BKT:sta
ja valtiontalouden alijäämä kohosi ennätykselliseksi. Finanssipolitiikka oli näinä vuosina siis
selvästi »elvyttävää». Politiikka oli aivan erilaista kuin 1970-luvun puolivälissä, jolloin julkinen sektori oli jatkuvasti rahoitusylijäämäinen
ja jolloin ylijäämä lisääntyi pari prosenttia
BKT:sta taantumavuonna 1976.
Vuoden 1992 jälkeen finanssipolitiikka ei
enää ollut elvyttävää, vaikka työttömyys edelleen kohosi. Miksi näin? Linjauksiin vaikuttivat
suuri vaihtotasevaje ja ennätyksellisen korkea
kansantalouden ulkomainen velkaantuminen,
jotka olivat johtaneet ulkomaisen rahoituksen
vaikeutumiseen. Lisätekijöitä olivat huoli korkokehityksestä ja sen vaikutuksesta pankkikriisiin. Finanssipolitiikalla pyrittiin tukemaan korkotason kohtuullistumista aiheuttamatta lisää
markan devalvoitumispaineita. Nähtiin myös,
että julkisella sektorilla oli rakenteellinen alijäämä; vain menoleikkausten ajoituksesta saattoi
keskustella. Valtion velan kasvu oli rajua. Politiikan valmistelijat eivät tuolloin uskoneet, että
elvyttävä finanssipolitiikka olisi enää tehokasta
nopeasti kasvavan kaksoisvelan oloissa; politiikka saattaisi kohottamalla korkotasoa jopa
kääntyä tarkoituksiaan vastaan. Velkakierteen
katkaisemiseen tähtäävää politiikkalinjaa pe-
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rusteltiin julkisesti mm. VM:n virkamiesjohdon
kevään 1991 linjamuistiossa, mutta sen toteuttaminen alkoi vasta myöhemmin ns. Sailaksen
paketin muodossa.
Vuoden 1993 aikana tilanne hellitti sekä korkojen että vaihtotaseen osalta. Tuon vuoden aikana kansantalousosasto (ylijohtajan muistioiden muodossa) perusteli valikoivaa elvytystä.
Eri syistä johtuen toteutunut finanssipolitiikka
olikin vuonna 1994 jo vähemmän kireää.
Kaiken kaikkiaan finanssipolitiikka oli buumin ja kriisin aikana vastasyklissä, paitsi vuodesta 1993 alkaen, jolloin velkakierteen katkaiseminen ja korkojen madaltaminen asetettiin
etusijalle. Uusi linjaus perustui käsitykseen, että
nopea lisävelkaantuminen vain vaikeuttaisi
työllisyyden kohentamista keskipitkällä aikavälillä. Itse ajattelen, että politiikalle oli perusteita, vaikka sen ajoitukseen ja mitoitukseen sekä
sisältöön ja toteuttamiseen liittyikin paljon pulmia. Finanssipolitiikka ei ymmärtääkseni ollut
kriisin olennaisia mekanismeja, enkä usko, että
sillä olisi vuoden 1990 jälkeen enää kyetty lamaa torjumaan.
Finanssipolitiikkaan liittyy eräitä erityiskysymyksiä, jotka on syytä mainita. Talletuskorkojen verollistaminen ja niiden verovapauteen liittyneen korkokartellin purkaminen ajoissa olisi
sallinut pankkien kilpailun myös ottolainauksessa sen sijaan, että se toteutui vain markkinaosuuskilpailuna antolainauksessa. Lainakorkojen verovähennysoikeuden aiempi ja nopeampi
leikkaaminen olisi voinut vähentää luottojen
kysyntää.
Vielä vuoden 1989 alussa käytiin VM:n ja
Suomen Pankin johdon välinen keskustelu siitä, että pankkien luotonannolle olisi voitu asettaa tilapäinen luottokatto huuman »katkaisuhoitona». Itse ehdotin luottokaton säätämistä yksivuotisena verolakina (luottokaton ylityksestä
vero) täydennettynä sillä, että valuuttasäännös-

Lamakeskustelua

telyä olisi tilapäisesti kiristetty. Suomen Pankki
toteutti kuitenkin luottokaton vapaaehtoisen
kassavarantosopimuksen pohjalta, ja toimenpiteen merkitys jäi kaiketi vaatimattomaksi.
Nämä finanssipolitiikan erityiskysymykset
omaavat mielenkiintoa sen takia, että hallitsematon luottoekspansio kiistatta oli kriisin
keskeinen aiheuttaja. Eduskunnan pankkipuolueen vastustuksen takia luottoekspansiota kiihdyttäviin verotekijöihin oli kuitenkin poliittisesti mahdollista puuttua vasta sitten kun oli
jo taloudellisesti liian myöhäistä. Toivoa sopii, että ekonomistikunta voisi enenevästi myötävaikuttaa sellaiseen yhteiskunnalliseen keskusteluun, jonka ansiosta taloudellisesti järkevät vaihtoehdot ovat myös poliittisesti mahdollisia.

Johnny Åkerholm

Alivaltiosihteeri, valtiovarainministeriö
(Suomen Pankin valuuttapolitiikan osaston päällikkö 1983–1987, keskuspankkiosaston päällikkö 1988–1993 ja kansantalouden osaston päällikkö vuosina 1994–1995)
Mitkä ovat talouskriisin opetukset? Laman taustan ymmärtämiseksi ja mahdollisten opetusten
identifioimiseksi katse on siirrettävä pidemmälle taaksepäin kuin vuoteen 1991. Ongelmat kehittyivät, kun pääomat virtasivat maahan. Kun
rahoituskupla oli syntynyt ja velat, etenkin ulkomaanvaluutanmääräiset, olivat kohonneet,
valinta saattoi tapahtua vain huonojen vaihtoehtojen välillä. Mikään maa ei ole selviytynyt tästä vaiheesta ilman suuria vaurioita. Jopa Norja
joutui kärsimään pitkästä taantumasta, vaikka
sen sopeutuminen rahoitettiin öljyvaroilla ja se
ajoittui kansainväliseen noususuhdanteeseen.
Ongelmilta vältytään vain, mikäli pääomien sisäänvirtaus onnistumaan estämään.

Perimmiltään ongelmat ovat niin meillä kuin
muualla aiheutuneet siitä, etteivät sen enempää
taloussubjektien käyttäytyminen kuin talouspolitiikkakaan ole mukautuneet vapaiden rahoitusmarkkinoiden luomiin uusiin olosuhteisiin.
Eri tahoilla on ajateltu ja toimittu säännöstelymaailman luomien enemmän tai vähemmän
eksplisiittisten pelisääntöjen mukaisesti. Velkaa
kasvatettiin lisääntyvän tarjonnan myötä koska
oli opittu, että velan maksattaminen inflaatiolla
(eli säästäjillä) oli Suomessa lähes ainoa tie
vaurastumiseen. Kuten Hulkon ja Pöysän kirjasta ilmenee, teollisuus taas lähti edelleen siitä, että juhlapuheista riippumatta siirretään
toteutuvat riskit koko yhteiskunnan kannettaviksi.
Uusien olosuhteiden mukanaan tuomia riskejä ei osattu identifioida. Tähän sortuivat myös
ekonomistit. Vielä vuonna 1991 käytiin keskustelua siitä, miksei kotitalouksille anneta sitä
suunnatonta etua, jonka katsottiin liittyvän valuuttaluottojen saantiin. Vähäisen riskitietoisuuden takia niin yritysten kuin lisääntyvästi myös
kotitalouksien taseet olivat heikot ja häiriöalttius oli suuri.
Nämä kokemukset herättävät ekonomistin
mielessä kaksi peruskysymystä. Voiko käyttäytyminen muuttua pitkän säännöstelykauden
jälkeen ilman kriisiä? Voidaanko välttää valuuttakurssin reaalista vahvistumista rahoitusmarkkinoiden vapautumisen yhteydessä? Vastaus
kumpaankin kysymykseen näyttäisi olevan kielteinen.
Olisiko Suomen talous nyt paremmassa kunnossa, mikäli silloin vallitsevia odotuksia ja
vanhoja käyttäytymissääntöjä olisi pyritty myötäilemään niin pitkälle kuin mahdollista? Tästä
kinastelemiseenhan meidän lamakeskustelumme pitkään keskittyi. En vieläkään näe, miten
tämä olisi voinut tapahtua vapailla rahoitusmarkkinoilla.
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Käyttäytymiseen olisi kuitenkin 1980-luvulla voinut yrittää vaikuttaa kahdella tavalla. Olisi voitu muuttaa käyttäytymiseen vaikuttavia
parametreja, ennen kaikkea verotussääntöjä.
»Pankkipuolue» pystyi kuitenkin tehokkaasti
estämään lähes kaikki käyttäytymistä ohjaavat
muutokset 1980-luvun loppupuolella. Muutokset mm. talletusten ja lainakorkojen verotuskohtelussa tulivat voimaan aivan liian myöhään, ja
ne olivat omiaan syventämään talouden sukellusta. Käyttäytymistä olisi voitu yrittää ohjata
myös puhumalla enemmän ja avoimemmin
uusista olosuhteista ja niiden asettamista vaatimuksista. Tosin en usko, että tämä olisi silloisissa olosuhteissa paljonkaan auttanut. Muistan
elävästi tilanteita, joissa kuulijat totesivat, että
»voihan tilanne makroekonomistin kannalta
näyttäytyä tuossa valossa, mutta meidän tilanteemme...». Uhoa lisäsi vielä 1980-luvun lopulle sattunut ulkomaankaupan vaihtosuhteen
vahvistuminen.
Miten kirkkaasti ekonomistit pystyivät näkemään ongelmat? Tuskin kenenkään mielikuvitus riitti näkemään sopeutumistarpeen syvyyttä. Silloisista papereista kuitenkin näkyy, että
tulevien ongelmien luonne varallisuusarvojen
pudotuksineen ja pankkiongelmineen osattiin
varsin hyvin hahmotella. Mutta vastaanottokyky ei ollut edellä mainituista syistä parhaimmillaan, ja jälkeenpäin ei enää muisteta sen aikaisia »mustamaalauksia».
Johtopäätös on se, että käyttäytyminen ei silloisissa olosuhteissa muuttunut ilman jonkinlaista silmiä avartavaa kriisiä. Tilanne on nyt
tässä suhteessa vallan toinen. Koska laman jäljiltä epävarmuus on kasvanut, puheen teho on olennaisesti lisääntynyt. Euroalueeseen liittymisen
seurauksena odotetaan ehkä jo liikaakin pulmia
syntyvän. Varovaisuus on sinänsä myönteistä.
Entä mikä oli reaalisen valuuttakurssin merkitys? Meillä ja muissa kriisimaissa on pidetty
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nimellinen valuuttakurssi vakaana, ja rahapolitiikkaa on pyritty kiristämään korkotasoa nostamalla. Korkea korko ja vakaa valuuttakurssi
ovat lisänneet oman valuutan kysyntää maailmanmarkkinoilla. Mikään ei voi estää sen arvonnousua kysynnän kasvaessa. Reaalinen valuuttakurssi on sen takia vääjäämättä vahvistunut inflaation kiihtymisen välityksellä. Vaihtoehtoisesti olisi voinut, ja jälkikäteen arvioituna
pitänyt, antaa tämän tapahtua valuutan nimellisen arvon nousun muodossa.
Kun finanssipolitiikan säätöjä ei meillä voitu
muuttaa toteutunutta enempää, valuuttaputken
vaihteluvälin tuntuva kasvattaminen tai valuutan kelluttaminen vuonna 1987 olisi epäilemättä rajoittanut talouden ylikuumenemista. Näissäkin olosuhteissa sopeutumispaine olisi kohdistunut avoimeen sektoriin. Mutta pidän todennäköisenä, että vientisektorille olisi ilman luottobuumia jäänyt toteutunutta enemmän elintilaa. Joka tapauksessa, tällainen valuuttakurssipoliittinen ratkaisu olisi – silloin käyty keskustelu ja vallitsevat odotukset huomioonottaen –
ollut varsinaista sokkihoitoa. Se olisi todennäköisesti kaikista tehokkaimmin viestittänyt niin
taloussubjekteille kun talouspolitiikassa toimiville olosuhteiden perusteellisesta muuttumisesta.

Jaakko Kiander

Tutkimusjohtaja, Valtion taloudellinen tutkimuskeskus
Suomen lamassa oli kysymys ennenkaikkea kotimaisen kysynnän romahduksesta. 1990-luvun
alussa keskustelua hallitsi kuitenkin käsitys vakavan ulkoisen häiriön aiheuttamasta kriisistä.
Tämä häiriö oli luonnollisesti Neuvostoliiton
romahdus valtiona ja samanaikainen Suomen ja
Neuvostoliiton välisen kaupan nopea alasajo.
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Jälkikäteen on kuitenkin helppo nähdä, että tästä aiheutunut vientishokki oli välittömiltä vaikutuksiltaan vähäinen – noin 2 prosenttia bkt:sta
– ja lisäksi ohimenevä. Mitään pysyvää tai rakenteellista heikkenemistä Suomen kyvyssä
tuottaa tavaroita maailmanmarkkinoille ei tapahtunut. Päinvastoin, vuodesta 1992 lähtien
Suomen viennin kehitys on ollut teollisuusmaiden kärkeä. Onkin siksi tyydytyksellä pantava
merkille, että tässä tilaisuudessa kukaan ei olekaan enää esittänyt Neuvostokaupan romahdusta keskeisenä lamaselityksenä.
Lama oli niin syvä kuin se oli sen vuoksi, että
kotimainen kysyntä – sekä yksityiset että julkiset investoinnit ja kulutus – putosi rajusti noin
kolmen vuoden ajan. Yksityiset investoinnit supistuivat noin puoleen huipputasostaan ja yksityinen kulutus aleni noin 10 prosenttia. Tilannetta ei juurikaan parantanut se, että vuosina
1992–93 myös julkinen kysyntä supistui voimakkaasti ennenkaikkea kunnissa heränneen
säästämisinnon vuoksi.
Yksityisen kysynnän romahduksen taustalla
oli korkea reaalikorko. Vuodesta 1989 vuoteen
1992 jatkunut korkeiden reaalikorkojen kausi
oli tuhoisa niille yksityisen sektorin taloudenpitäjille, jotka olivat 1980-luvun lopulla velkaantuneet. Erityisen velkaantuneita olivat yritykset,
jotka olivat investoineet itsensä henkihieveriin.
Korkea korko rajoitti velkaisten likviditeettiä,
johti omaisuusarvojen laskuun, heikensi vakuusarvoja ja kaikkien luottokelpoisuutta sekä
vähensi myös velattomien talousyksiköiden halukkuutta kuluttaa tai investoida. Tilanne
muuttui joka suhteessa, kun korot saatiin alas
vuonna 1993 markan kellutuksen myötä.
Kirjassamme emme ole halunneet osoittaa
lamasyyllisiä. Ketään ei yksinään voi pitää laman aiheuttajana. Sen sijaan jälkikäteen on
helppo vakuuttua siitä, että monella taholla on
aihetta itsekritiikkiin ja oppimiseen. Tämä kos-

kee myös ekonomistiyhteisöä ja taloustiedettä.
Lamasta tuli odotettua vakavampi sen vuoksi,
että asiantuntijat eivät osanneet arvioida oikein
korkeiden korkojen ja alenevien varallisuushintojen voimakasta yhteisvaikutusta kulutukseen ja
investointeihin. Ilmeisesti ei myöskään osattu oikein arvioida laman finanssipoliittisia implikaatioita. Ymmärryksen puutteen taustalla oli se,
että normaaleissa malleissa ei tunneta velkadeflaation mahdollisuutta. Taloustieteessä ei myöskään ole paljoa problematisoitu vakuuksien merkitystä rahoituksen välityksessä.
Viimeaikainen taloustieteen kehitys osoittaa,
että näihin kysymyksiin ollaan heräämässä.
Eräs osoitus tästä on Seppo Honkapohjan ja
Erkki Koskelan tutkimus, jossa pyritään mittaamaan varallisuustekijöiden makrotaloudellisia
vaikutuksia.

Kustaa Hulkko

Taloustoimittaja, Kauppalehti
Jukka Pekkarisen avaussanoissa huomautettiin,
että talouspoliittisilla virhearvioilla oli oma
merkityksensä kriisin synnylle. Talouspoliittisia
virhearvioita olivat muun muassa ylioptimistiset suhdanne-ennusteet, joita tuolloin tekivät
sekä kotimaiset ekonomistit että esimerkiksi
OECD.
Mutta kokonaiskuvassa on myös yleis- ja
puoluepoliittinen taso. Vakaan markan regiimistä tuli ja tehtiin 1986–87 uuden sinipunahallituksen symboli, tunnuskuva. Tarkoitus oli tuoda vakautta Suomen talouteen ja tehdä selvä pesäero menneeseen devalvaatiopolitiikkaan.
Tämä pyrkimys oli sinänsä ymmärrettävä ja
kunnioitettava.
Sitten kun talous kehittyi 1980-luvun lopulla
kohti fundamentaalista epätasapainoa – jos
asian saa ilmaista brettonwoodsilaisin termein –
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osoittautui mahdottomaksi irtaantua tästä symbolista. Vakaa markka ideologisoitui ja ylipolitisoitui. Sen hylkäämisen poliittinen hinta arvioitiin niin kovaksi, ettei siihen pystytty, ja vakaan markan iskulauseet värittivät vahvasti keskustelua vielä muutama kuukausi ennen 1991
devalvaatiota – esimerkiksi edellisen kevään
eduskuntavaalikampanjaa.
Mikä oli ekonomistien rooli talouspoliittisessa keskustelussa? Tässä kokonaisuudessa on
monta juonnetta. Yksi niistä liittyy kysymykseen rahapolitiikan tehosta ja itsenäisyydestä.
Näyttää siltä, että ekonomistit suhtautuivat illuusiottomasti näihin asioihin. Myös Suomen
Pankin julkaisuissa kerrottiin avoimesti, että on
tultu tilanteeseen, jossa kolmesta voidaan valita
vain kaksi, ja nämä kolme olivat vapaat pääomanliikkeet, valuuttakurssi ja korko.
Sen sijaan yleisöllä ja poliitikoilla oli varmasti vanhentunut käsitys Suomen Pankin toimintamahdollisuuksista. Ymmärsivätkö sitten
ekonomistitkaan täysin, että olosuhteet olivat
tulleet mahdottomiksi kiinteän kurssin läpiajamiseksi?
Näyttää siltä, että kilpailukyvyn ja vaihtotaseen kehityksen ristiriita kiinteän kurssin kanssa ymmärrettiin jo suhteellisen varhain, samoin
ristiriidat valuuttakurssipolitiikan ja talouspolitiikan muiden lohkojen kesken. Niitä ei tosin
välttämättä haluttu nostaa esiin. Ainakin osa
ekonomisteista suhtautui vakaan markan regiimiin niin sympaattisesti, ettei se halunnut ikävillä keskustelun aiheilla »keikuttaa venettä».
Sama pätee taloustoimittajiin, jotka tosin olivat
todennäköisesti tietämättömämpiä kiinteäkurssipolitiikan rajoituksista.
Sen sijaan spekulatiivisten pääomaliikkeiden
koko voimaa ei luultavasti osattu arvioida oikein. Suomen oma historia tietysti tunnettiin;
termiinimarkkinat olivat heilutelleet rahapolitiikkaa jo vuosikaupalla. Kuitenkin spekulatii-
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visten hyökkäysten rajuutta ja kiinteäkurssijärjestelmän vastustuskykyä ei todennäköisesti
osattu arvioida oikein – kuten myöskään EU:ssa
ei pystytty ennakoimaan ERMin haurautta valuuttamyrskyissä. ERMin piti olla liukurata
EMUun. Vasta Tanskan Maastricht-kansanäänestys kesäkuussa 1992 ja sen jälkeinen valuuttamarkkinoiden levottomuus paljasti regiimin
haavoittuvuuden.

Jaakko Pehkonen

Professori, Jyväskylän yliopisto
Professori Matti Pohjolan toimittaman kirjan
Suomalainen työttömyys kansilehti kuvaa Suomea näkkileipänä, joka on vyöllä kuristettu keskeltä kahtia. Kuva kertoo siitä puutteesta ja ahdingosta, jota Suomessa on koettu 1990-luvun
lamavuosina. Teos on peruskuvaus suomalaisesta työttömyydestä ja työmarkkinoiden toimivuudesta. Kirja valottaa kuvaa hyvin monipuolisesti: se tarkastelee työttömyyden tasoa, virtoja ja varantoja sekä työvoiman kysynnän ja tarjonnan kohtaantoa viimeisten vuosikymmenten
aikana. Se myös tarkastelee suomalaista työttömyyttä ja suomalaisten työmarkkinoiden instituutioita suhteessa muun Euroopan ja PohjoisAmerikan todellisuuteen – vertailemalla lukuja
työsuhdeturvasta, työmarkkinoiden säätelystä,
työn verotuksesta, palkanmuodostusjärjestelmistä, sopimusten kattavuudesta ja palkkahajonnasta.
Kirjan eräs keskeinen teema on rakennetyöttömyys. OECD:n arviot Suomen työmarkkinoiden rakenteellisesta (NAIRU-) tasosta ovat olleet erittäin korkeat, jopa 13–15 %. NAIRU
(non-accelating inflation rate of unemployment)
merkitsee määritelmällisesti sitä tasoa, jolle
työttömyys voi laskea ilman että inflaatio kiihtyy. Kirjassa esitetty arvio siitä on 7–9 %.
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NAIRU-tason nousua 1980-luvun noin 4–5
prosentista 1990-luvun alun noin 8 prosenttiin
on selitty mm. kokonaisveroasteen ja korvaussuhteen nousulla. Työttömyyden tason voimakkaan nousun yksityiskohtainen selittäminen
osoittautui vaikeaksi tehtäväksi, ja mm. työttömyyden tilariippuvuuden empiirinen käsittely
jää puutteelliseksi. Kysymykseen, miten suhdannetyöttömyydestä tulee rakenteellista työttömyyttä, ei ole selkeää vastausta.
Tutkimuksemme mukaan suurin osa 1990-luvun alkuvuosien työttömyydestä oli suhdannetyöttömyyttä; se ei siis ollut muuttunut rakenteelliseksi. Korkean suhdannetyöttömyyden
taustalla oli ennen kaikkea korkea reaalikorko
ja sitä ylläpitävät tekijät, ml. kiinteä valuuttakurssi. Myös nykyisestä työttömyydestä merkittävä osa on suhdannetyöttömyyttä. Nämä tulokset antavat selkeän viestin talouspoliittisille
päätöksentekijöille: talouskasvun ja työvoiman
kysynnän lisääminen ei aiheuta inflaatiopaineita.
Teos antaakin suhdanne- ja rakennepoliittisia suosituksia. Talouspolitiikan on oltava pitkäjänteistä rakenne- ja kasvupolitiikkaa, ts. toimenpiteiden tulee lisätä talouden reaalista kilpailukykyä (parantaa työvoiman ja pääoman
tuottavuutta). Pitkällä aikavälillä talouspolitiikan päätavoitteena on oltava rakenteellisen
työttömyyden alentaminen. Kirja korostaa politiikan komplementaarisuutta: toimenpiteiden
tulee olla riittävän suuria ja toisiaan tukevia.
Tutkimustulosten perusteella annetut suositukset liittyvät politiikkaan, joka lisää niin työvoiman kysyntää kuin tarjontaakin ilman palkkapaineita. Työvoiman tarjontaa lisääviin toimiin kuuluvat mm. työvoiman liikkuvuuden
edellytysten parantaminen, kannusteet työn vastaanottoon ja työllistämiseen sekä aktiivisen
työvoimapolitiikan painopisteen suuntaaminen
koulutukseen. Kysyntää lisääviä toimia ovat

mm. verotuksen keventäminen (tässä oleellista
on kokonaisveroaste, ei verotuksen rakenne) ja
vuokra-asuntotuotannon lisääminen. Kirja suosittaa myös palkanmuodostuksen koordinoinnin
jatkamista. Yleistäen voidaan sanoa, että tutkimus antaa vain karkeita arvioita toimenpiteiden
vaikutuksista: suunta on oikea, vaikutusten suuruus jää monilta osin epävarmaksi.
Arvioitaessa kirjan avulla laman syitä tai kulkua on muistettava ekonometrisen analyysin
heikkoudet ja rajallisuudet. Makrotasolla kaikki muuttujat ovat enemmän tai vähemmän endogeenisia. Selkeiden syy-seuraus-suhteiden
kvantitatiivinen arviointi on sen vuoksi vaikeaa.
Analyysit joudutaan usein tekemään puutteellisella aineistolla. Lisäksi monien muuttujien empiiriset vastineet ovat vaikeasti mitattavissa.
Esim. korvaussuhteiden todellisen tason arviointi ja niissä tapahtuvat muutokset ovat ongelmallista.
Lama-analyysissä on kyse talousyksikköjen
käyttäytymisestä: odotuksista ja reagoinnista
toimintaympäristössä tapahtuviin muutoksiin.
Makroanalyysin mahdollisuudet kuvata tätä
ovat rajoitetut. Lyhyen aikavälin käyttäytyminen poikkeaa joskus merkittävästi pitkän aikavälin käyttäytymisestä. Näitä piirteitä on vaikea
kuvata vakioparametrisillä staattisilla malleilla.
Näiltä osin empiiriset mallit ovat pahasti puutteellisia. Tämä on pidettävä mielessä tuloksia
tulkittaessa. Makrotason analyysin tueksi tarvitaankin mikrotason empiirisiä analyysejä, arvioita odotuksista sekä arvioita muutoksista talousyksikköjen käyttäytymisessä.
Vartian ja Kianderin kirjan mukaan lama oli
makrotaloudellinen ilmiö. Yksinkertaistetusti
kirjoittajien lamaselityksenä on, että rahamarkkinoiden vapauttaminen johti ylikuumenemiseen ja kasvava julkinen velka korkeisiin korkoihin ja valuuttakurssikriisiin. Pääpiirteissään
ekonometrinen analyysi tukee tätä näkemystä.
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Korkeat korot selittävät merkittävän osan työvoiman kysynnän laskusta. Kokonaisuudessaan
rakenteellisten tekijöiden vaikutus työttömyyteen on pienempi kuin makrotason suhdannetekijöiden.
Kysymys siitä, miten paljon Sorsan sopimuksen raukeaminen ja pakkodevalvaatio syvensivät lamaa, on hankala. Vastausta voidaan hakea
tarkastelemalla sitä, mitä vaikutusta Sorsan sopimuksella olisi ollut työvoiman kysyntään ja
tuotannon tasoon. Palkkakustannukset vaikuttavat työvoiman kysyntään.
Empiiristen tutkimusten mukaan annetulla
tuotannolla 10 % reaalipalkka-alennus lisää työvoiman kysyntää 0–10 % toimialasta riippuen.
Jos Sorsan ratkaisu olisi merkinnyt 5 % reaaliansioiden laskua, niin muiden tekijöiden pysyessä ennallaan se olisi merkinnyt noin kahden
prosentin lisäystä työvoiman kysyntään. Se vastaisi noin 50 000 työpaikkaa. Jos sopimus olisi
johtanut esimerkiksi 3–4 prosenttia alhaisempaan reaalikorkotasoon, tämä olisi tuottanut arviolta toiset noin 50 000 työpaikkaa. Sopimuksen tuotantovaikutuksista on vaikea antaa kokonaisarviota. Korkovaikutukset olisivat varmasti
ylläpitäneet investointeja ja tuotantoa. Toisaalta palkanalennukset olisivat vaikuttaneet ostovoimaan kielteisesti.
Markan devalvoitumista Sorsan sopimuksella
ei olisi voitu estää. Toisaalta laman itse itseään
ruokkiva kierre olisi voinut olla vähäisempi, jos
sopimus olisi syntynyt. Tämä olisi hidastanut
työttömyyden nousua vuosina 1992 ja 1993.
Suomalaisessa keskustelussa on viitattu kahteen erilaiseen lamatulkintaan. Mielestäni ei
kuitenkaan voida puhua pelkästään perinteisestä kustannuskriisistä tai velkadeflaatiosta. Perinteiseen kustannuskriisiin sekoittui uusia elementtejä, joista ei ollut aiempaa kokemusta.
Voidaan kysyä, mikä aiheutti palkkojen ja mikä
varallisuusesineiden hintojen nopean nousun
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1980-luvun lopussa. Pääomaliikkeiden vapauttaminen ja siihen liittyvä ylivelkaantuminen olivat ainakin osasyy. On kuitenkin todennäköistä, että kustannuskriisi olisi tullut 1990-luvulla
jossakin vaiheessa myös ilman pääomaliikkeiden vapauttamista ja ylivelkaantumista. Nämä
tekijät kuitenkin voimistivat kustannuskriisiä.
Samat tekijät johtivat korkeisiin reaalikorkoihin
ja velkadeflaatioon, mikä pitkitti lamaa.
Jälkeenpäin on helppo sanoa, että pankkikriisin hoito epäonnistui. Mutta on vaikeampi vastata siihen, miksi niin kävi. Oliko kyseessä paniikkireaktio, itseään ruokkivat pessimistiset
odotukset? Miksi luottotappiota realisoitiin niin
nopeasti? On vaikea kommentoida valtion toimenpiteiden perusteluja.
Näkisin pankkikriisin taustalla odotusten
suuren merkityksen. Yrittäjät uskoivat vakaan
markan politiikkaan. Valuuttalainaa otettiin,
koska se oli edullisempaa. Ei nähty, että korkoero kertoi devalvaatioriskistä. Otettiin valuuttalainaa, vaikkei ollut valuuttamääräisiä tuloja.
Tästä osavastuun kantavat ainakin ne pankinjohtajat, jotka eivät kertoneet riskeistä asiakkaille. Syksyn 1991 devalvaation ja vuoden
1992 kellutuksen jälkeen monet yrittäjät kiirehtivät maksamaan valuuttavelkansa nopeasti
pois, koska uskoivat markan arvon heikkenevän
edelleen. Tämä johti konkursseihin ja lisäsi irtisanomisia, kun tuottavuutta yritettiin nostaa.
Puuttui yksinkertaisesti sekä tietoa että osaamista. Lisäksi odotukset osoittautuivat vääriksi.
Oliko itse pankkitoiminta sitten 1980-luvulla huonoa? Kianderin ja Vartian kirjassa on paljon kertova kuva sen aikaisesta mainoksesta,
joka kehoittaa: »tule hakemaan taskurahaa».
Toisaalta on muistettava, missä toimintaympäristössä pankit toimivat 1980-luvulla. Luotonannon kasvattaminen oli ehkä ainoa keino
kilpailla säädellyillä markkinoilla. Eri asia on,
oliko se järkevää vai ei. Mielenkiintoinen kysy-
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mys nykytilanteen kannalta on, mikä oli pankeissa 1980-luvulla harjoitetun tulospalkkauksen
merkitys käyttäytymiseen. Pankkiuralla eteneminen vaati dynaamisuutta, ei varovaisuutta. Tämä
kannusti lyhytjänteiseen käyttäytymiseen.
Ainakin suuren osan ekonomisteista voidaan
sanoa olleen »eksyksissä». Tuskin kukaan näki
kokonaistilannetta ja sitä, miten syvälle lamaan
oltiin menossa. Visiointikyky oli heikko5. Onkin
aiheellista kysyä, mikä on meidän visiointikykymme nyt. Olemmeko tietoisia esimerkiksi
kaikista korkeaan pitkäaikaistyöttömyyteen liittyvistä sosiaalisista ja alueellisista ongelmista –
tai siitä, miten optio- ja tulospalkkausjärjestelmän yleistyminen vaikuttaa keskitetyn tulopolitiikan tulevaisuuteen?
Ekonomistit voisivat kenties oppia jotain
1990-luvun lamasta. Tässä ainakin pari konkreettista ehdotusta. Ekonomistien ammattityön
kannalta voisi olla järkevää lisätä yliopistoissa
annettavaa taloushistorian opetusta. Vartian ja
Kianderin sekä Hulkon ja Pöysän kirjat palvelevat hyvin tätä tarkoitusta. Toiseksi, yleinen
talouspoliittinen keskustelu keskittyy pääosin
Helsinkiin. Ministeriöissä ja komiteoissa laaditut muistiot ja selvitykset tulevat harvoin maakunnissa asuvien yliopistoihmisten käsiin, mikä
vaikeuttaa keskusteluun osallistumista. Ne tulisikin saattaa nykyistä tehokkaammin laajemman lukijakunnan saataville lisäämällä niiden
jakelua yliopistoihin päin.

Seppo Honkapohja

Professori, Helsingin yliopisto
Tarkastelen tässä puheenvuorossa Suomen lamaa uusimman tutkimuksen näkökulmasta.
5

Sixten Korkman kuvaa hyvin tilannetta Vartian ja
Kianderin kirjassa (s. 229).

Olemme yhdessä professori Erkki Koskelan
kanssa tutkineet ekonometrisesti eräitä laman ja
sen syvyyden syitä: mm. kulutukseen, investointeihin ja työttömyyteen vaikuttaneita tekijöitä. Tutkimus on vielä hiukan kesken ja valmistuu kevään 1999 aikana.6
Oma näkemykseni tutkimuksemme perusteella on se, että velkaantumistekijöillä ja varallisuusarvojen muutoksilla on ollut huomattava
merkitys sekä kulutukseen että investointeihin
1990-luvun Suomessa. Erityisesti investoinneissa likviditeetti- ja korkovaikutus on ollut
havaittavissa selvästi. Myös kulutuksessa rahoitus- ja varallisuusmuuttujilla on ollut oleellista
merkitystä.
Tutkimuksessa pystytään tarkastelemaan kokonaiskysynnän kahden keskeisen komponentin
muutosten taustoja. Silti on vaikea kertoa täsmällisesti, miten suuri osuus eri tekijöillä on ollut BKT:n pudotukseen. Idänkaupan romahduksella sitä ei käsitykseni mukaan pysty selittämään. Kun otetaan huomioon viennin BKTosuus ja itäviennin osuus koko viennistä ja sallitaan vielä melkoinen kerrannaisvaikutus, niin
itäviennin romahdus selittää korkeintaan 2–3
prosenttiyksikköä BKT:n noin seitsemän prosentin pudotuksesta vuonna 1991. Kotimaisen
kysynnän eri komponenteilla on luultavasti ollut huomattava vaikutus, joka on vielä ajoittunut useammalle vuodelle.
Tutkimuksessamme on myös arvioitu työttömyyden muotoja, erityisesti rakenteellisen työttömyyden tasoa. Rakenteellisen työttömyyden
voi arvioida kasvaneen 1980-luvulla vallinneel6

Tutkimus »The Economic Crisis of the 1990s in
Finland» on varsinaisesti tarkoitettu ulkomaiselle lukijakunnalle. Se tullaan aluksi julkaisemaan ETLAn
työpaperina ja myöhemmin kansainvälisellä foorumilla. Jälkimmäisestä lopullisia päätöksiä ei vielä ole
tehty.
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ta noin 4–5 % tasolta mahdollisesti jopa 10 %
tasolle 1990-luvun puoliväliin mennessä. Eräät
uudemmat makroteoreettiset näkemykset korostavat velka- ja rahoitustekijöiden merkitystä rakennetyöttömyyden kehityksessä. Tutkimuksessamme on pyritty arvioimaan empiirisesti
niiden vaikutusta. Näiden tekijöiden merkitys
työttömyyden kasvussa näyttäisi olleen huomattava 1990-luvun alussa. Talouden käännyttyä
nousuun ja velkaantumisen alkaessa laskea niiden merkitys on sen sijaan ollut rakenteellista
työttömyyttä alentava. Muut rakenteellista työttömyyttä heiluttaneet muuttujat ovat ennen
kaikkea verotus ja valuuttakurssit.
Velkaantumiselle, veronkorotuksille ja valuuttakursseille saadaan rakenteellisen työttömyyden kehityksen osatekijöinä jonkin verran
erilainen painoarvo sen mukaan, minkälaisia
valintoja tehdään sovellettavan mallin spesifikaatiossa. Kuitenkin yleiskuva on varsin selvä:
näillä tekijöillä on ollut oleellinen vaikutus rakenteellisen työttömyyden kasvuun 1990-luvun
aikana. Puhdas hysteresis-hypoteesi näyttäisi
kaatuvan; rakenteellisessa työttömyydessä on
ainoastaan huomattavaa pysyvyyttä.
Yleisellä tasolla työttömyyttä koskevat tutkimustuloksemme ovat samankaltaisia kuin Jaakko Pehkosen tulokset. Yksityiskohdissa on kuitenkin melkoisia eroja ja käyttämämme spesifikaatiot ovat erilaiset, vaikka kumpikin tutkimus
nojautuu työmarkkinoiden mallintamiseen
NAIRU-kehikossa.

5. Syyllisiä ja sankareita – onko heitä?
Tiivistelmä paneeli- ja yleisökeskustelusta
Puheenvuorot on tässä jäsennelty uudelleen teemoittain, joten ne eivät noudata tarkalleen sitä
järjestystä, jossa ne keskustelun kuluessa esitettiin. Ensin käytiin paneelikeskustelu, jota lo-
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puksi jatkettiin myös yleisölle avoimena keskusteluna. Ne on tässä yhdistetty. Keskeisiä teemoja olivat ajopuuteoria ja Sorsan sopimus sekä
finanssipolitiikan, valuuttapolitiikan ja pankkikriisin rooli lamakehityksessä.
Ajopuuteoria
Keskustelun käynnistämiseksi puheenjohtaja
Jukka Pekkarinen esittää provosoivana tulkintana Johnny Åkerholmin avauspuheenvuorosta
ajatuksen ajopuuteoriasta. Sen mukaan laman
taustalla olivat jo 1980-luvulla tehdyt ratkaisut,
eikä kehitykseen enää voitu juuri vaikuttaa.
Åkerholm huomauttaa, ettei ollut halunnut
antaa vaikutelmaa ajopuuteoriasta. Hän ei näe
vaihtoehtoja sille, että rahoitusmarkkinat vapautettiin, koska markkinoilla oli jo opittu tehokkaasti kiertämään rajoituksia. Kehityksen
korjaamiseksi ehdotettiin monia toimenpiteitä,
jotka eivät olleet niissä olosuhteissa mahdollisia tai käyttökelpoisia. Näin syntyi talouteen
kupla, joka ei kuitenkaan ollut syy rajoittaa rahoitusmarkkinoiden avautumista.
»Nyt vapaiden pääomaliikkeiden kanssa on
opittu elämään», Åkerholm toteaa: »On käyty
läpi erinomainen rakennemuutos ja talouden
suorituskyky on merkittävästi parantunut». Esimerkiksi metsäteollisuus oli heikosti varautunut
lamaan, mutta nyt niiden käyttäytyminen on sopeutunut uuteen tilanteeseen. Niin ikään Pentti
Vartian arvio lamakokemuksesta on, että »luova tulos on tärkeä näkökohta. Lama aiheutti paljon kärsimyksiä, mutta Suomen teollisuus on
nyt paremmassa kunnossa kuin ennen kriisiä.
Seurauksena on siis ollut jotain myönteistäkin.»
Jukka Pekkarinen tulkitsee näkemyksiä siten,
että »läksytys on tarpeen, jotta uudet säännöt
omaksuttaisiin. Ken lapsiltaan vitsaa säästää, se
lapsiaan vihaa?» Pekkarinen muistuttaa keskustelijoita siitä, että markkavelkojen arvon nousu

Lamakeskustelua

suhteessa kiinteistöjen hintojen (vakuusarvojen)
muutokseen 1990-luvun alussa ei ollut ihan uusi
asia7.
Ajopuuteoria saa hyvin vähän kannatusta panelistien joukossa. Vaikka ulkoiset tekijät osaltaan vaikuttivat laman syntyyn, näkee Pentti
Vartia esimerkiksi idänkaupan merkityksen siinä suhteellisen vähäiseksi. Se oli vain viimeinen oljenkorsi, joka katkettuaan aiheutti lisäsopeutumistarvetta. Idänkaupan vaikeudet heikensivät vaihtotasetilannetta, jonka seurauksena
devalvaatio-odotukset kasvoivat ja korkoero
kilpailijamaihin tuli suureksi.
Vartia kiistää jyrkästi sen, että jo 1980-luvulla olisi jotenkin sitouduttu lamaan ja että ylikuumenemista olisi ylikorostettu. Hän pitää laman synnyssä keskeisenä valuuttakurssien vaikutusta kotimaisen kysynnän supistumiseen.
Tämän ymmärtäminen vaatisi kuitenkin vielä
lisätarkastelua.
Vartia korostaisikin enemmän pohjoismaisen
pankkikriisin merkitystä, jota Neuvostoliiton
romahtaminen vain täydensi. Erityisesti tulisi
tarkastella pankkikriisin dynamiikkaa, joka oli
samankaltainen kaikissa Pohjoismaissa. Pääomaliikkeiden vapauttaminen ei aina välttämättä johda tuhoisiin seurauksiin. Monet (mm.
Pentti Kouri) varmaan uskoivat, että siirtyminen uuteen järjestelmään rahoitusmarkkinoilla
sujuisi ongelmitta. Itse asiassa kehitys oli vain
huonoa onnea, sillä jo alkanutta prosessia ei
voitukaan viedä läpi niin kuin oli suunniteltu.
On kuitenkin periaatteessa mahdollista vapauttaa pääomaliikkeet ilman talouden ylikuumenemisen uhkaa.
Myös Jorma Pöysä suhtautuu varauksella laman ajopuuteoriaan. Kuitenkin vuosina 1987–
1988 saatiin aikaan paljon ongelmia eikä oikein
7

Jo 1860-luvun rahareformin yhteydessä Snellman
ehdotti velkojen uudelleen indeksoinnin tarvetta.

osattu pysäyttää vauhtia taloudessa.
Ajopuuteoria korostaakin Paavo Okon mukaan oppimishaastetta. Kriisi syntyy regiimivaiheen muutoksesta, josta meillä olisi enemmän
opittavaa. Vuosikymmenen vaihteen pääomaliikkeiden vapautumista vastaavaa tilannetta ei
ollut muistissa. Sen sijaan jo viime syksynä näkyi, että lamasta oli opittu ja oltiin hyvin kriisipelkoisia. Myös Seppo Honkapohjan mielestä
nyt on saatu opetus siitä, miten talouden ylikuumeneminen olisi hallittavissa. Jos mahdollista,
valuuttaa tulee kelluttaa, finanssipolitiikkaa kiristää ja pankkien vakavaraisuussäädöksiä tiukentaa. Pohjoismaista vain Tanska vältti pankkikriisin, koska siellä kiristettiin vakavaraisuusnormeja jo 1980-luvun puolivälissä.
Ajopuuteoria saa eniten kannatusta Jaakko
Pehkoselta, joka muistuttaa miltä asiat näyttivät
maakunnista päin: »Ainakin kehä III:n pohjoispuolelta katsottuna ajopuuteoria näytti pitävän
hyvin paikkansa. Käsitystä ajopuuteoriasta tukee se, että ennusteet pettivät eikä ollut selvää
näkemystä siitä, mihin ollaan menossa. Lisäksi
päättäjien kädet oli monestakin syystä sidottu.»
(Pentti Vartia haluaa kuitenkin puolustaa ennusteita toteamalla, että hyvätkin ennusteet
menevät pieleen, kun tulee yllätyksiä. Ongelmana on ollut pikemminkin se, että meillä on
ennusteisiin suhtauduttu aivan liian luottavaisesti.)
Valuuttapolitiikka
Eniten keskustelua tilaisuudessa herättää 1980ja 1990-luvuilla harjoitettu valuuttapolitiikka.
Kritiikki vahvan markan politiikkaa kohtaan on
nyt varsin yksimielistä. Se, että valuuttaa ei sitten kellutettu 1980-luvun lopulla, oli Pentti
Vartian mukaan merkki siitä, että Suomen
EMU-projekti oli jo tuolloin käynnistynyt.
»Kun koko muu Eurooppa rakensi kiinteiden
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kurssien järjestelmää, ei Suomi voinut poiketa
siitä, jos se mieli mukaan integraatiokehitykseen», Vartia tulkitsee tuon ajan tuntoja: »Suomella oli oma kansallinen tavoitteensa irrottautua devalvaatiokierteestä, koska haluttiin mukaan uuteen eurooppalaiseen käytäntöön.»
Valuuttakurssipolitiikan valinnoissa nähdään
taustalla paljon ylipolitisoitumista. Sixten Korkman pitää poliittisia syitä suurimpana esteenä
sille, ettei 1990-luvun alussa estetty talouden
ylikuumentumista, vaan oli sitouduttu tiukasti
kiinteisiin valuuttakursseihin.
Syy siihen, miksi vakaasta valuutasta muodostui meillä suorastaan ulkopoliittinen projekti, on
mielenkiintoinen kysymys. Jorma Pöysä pohtii,
mikä oli esimerkiksi kansainvälisten konsulttien
tai vaikkapa IMF:n rooli siinä, että valuutan
kurssista pidettiin niin pitkään kiinni? Brasilian
ajauduttua kriisiin nämä tahot herkästi neuvovat
sitä vain nostamaan korkotasoaan. Voidaankin
kritisoida IMF:n asiantuntemusta ja epäillä, että
se soveltaa ilman kritiikkiä kaikkiin tapauksiin
samaa muualla opittua kaavaa.
Pellervo-Seuran toimitusjohtaja Samuli Skurnik muistelee, että 1980-luvun alkuvuosina käytiin aktiivisesti keskustelua siitä, kumpi on parempi, joustavat vai kiinteät valuuttakurssit. Oli
»devalvaatiopuolue» ja sen »vastustajien puolue». Jälkeenpäin arvioiden valuuttakurssipolitiikkaa ei tulisi Skurnikin mielestä tuomita niin
yksioikoisesti kuin 1980-luvulla tehtiin. Erityisesti 1980-luvun lopulla keskusteluilmapiiri oli
Suomessa hyvin hankala. Meillä jatkettiin kiistelyä oikeasta regiimistä vielä silloinkin, kun tilanne oli jo kriisiytynyt. Myös Skurnik katsoo
tilanteen politisoituneen enemmän kuin olisi ollut tarpeen – niin valuuttapolitiikassa, kuin monissa muissakin teemoissa. Hän ihmetteleekin,
miten olisi voitu kehittää järjestelmää, kun ongelmana oli kykenemättömyys analyyttiseen
keskusteluun.
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Vielä 1980-luvun puolivälissä Suomessa keskusteltiin vapaasti valuuttakurssien muuttamisesta. Pentti Vartia pitää julkisen keskustelun
tyrehtymiseen syynä uutta tilannetta, jossa vapaat pääomamarkkinat reagoivat herkästi devalvaatio- tai kellutuspuheisiin. Toki niin Suomen
Pankin sisällä kuin myös esimerkiksi ETLAssa
käytiin vilkasta keskustelua valuuttapolitiikasta
ja monet (mm. Björn Wahlroos ja Jussi Mustonen) ehdottivat valuutan kelluttamista vuosina
1987–88. Vapaiden pääomaliikkeiden oloissa
kuitenkin jatkuva keskustelu siitä, devalvoidako vai eikö devalvoida, nähtiin haitalliseksi
mm. korkokehityksen kannalta.
Vartia kiitteleekin näin jälkikäteen sitä, että
akateemiset ekonomistit ylläpitivät keskustelua
julkisuudessa silloinkin, kun se muille alkoi
käydä markkinareaktioiden vuoksi hankalaksi.
Hän muistuttaa, että aluksi myös akateemiset
tutkijat olivat muiden tavoin sisäistäneet tuon
vakaan valuutan projektin, mutta keskustelua
kuitenkin käytiin, joskin heikompana kuin esimerkiksi Ruotsissa ja anglosaksisissa maissa:
»Toivottavasti nyt on saatu opetus, että keskustella täytyy.»
Jälkeenpäin syntyy Jorma Pöysän mukaan
vaikutelma, että keskustelu pääsi vauhtiin vasta
vuodesta 1989 alkaen. Keskustelua tukahdutti
paitsi markkinareaktioiden pelko, myös valuuttapolitiikan ylipolitisoituminen.
Matti Louekoski muistuttaa, että joulusta
1990 maaliskuulle 1991 saakka käytiin erittäin
kärjekästä ja aggressiivista mielipiteiden vaihtoa devalvaation tarpeellisuudesta. Metsäteollisuus oli sen puolella, metalliteollisuus vastusti
sitä. »Viestin itse näitä näkemyksiä mm. silloiselle Suomen Pankin pääjohtajalle Rolf Kullbergille. Pankkimaailmassa mielipide oli selkeä.
Pelkkä revalvaation peruuttaminen ei kuitenkaan olisi auttanut, vaan se olisi aiheuttanut
vain tarpeetonta levottomuutta markkinoilla.
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Niinpä koko devalvaatioajatuksesta silloin luovuttiin ja uskottiin vakaaseen markkaan. Nämä
olivat siis ne olosuhteet, joissa hallitus tuolloin
toimi», Louekoski huomauttaa.
Myös Rolf Kullberg yhtyy näkemykseen, että
kellutus vuosina 1987–88 olisi auttanut Suomea
paljon, vaikka se onkin nyt jälkiviisautta. Poliittinen vastustus olisi tuolloin ollut kovaa, sillä
kaikki tahot olivat vakaan valuutan kannalla.
Myöskään valuuttalaki ei olisi sellaisenaan sallinut kellutusta. Ja mitä sen muutosta odotellessa olisi ehtinyt sattua tuossa pahimmassa ylikuumenemisvaiheessa? Edes vuonna 1991 markan muutamankaan päivän kelluttamiseen ei
oltu valmiita. Kullberg toteaakin hänelle jääneen suureksi arvoitukseksi, miten kellutus viimein oli mahdollista vuonna 1992.
»Lamakokemuksesta huolimatta EMUun on
menty juuri sillä aikataululla, jota alunperin oli
suunniteltukin», Pentti Vartia huomauttaa. Hän
ihmettelee, miksi ekonomistimme nyt katsovat,
että 1980-luvun lopulla ja 1990-luvun alussa
kellutus olisi ollut tarpeen, vaikka ovat sitoutuneet EMUun. Jukka Pekkarinen vastaa, että on
jo tavallaan vakiintunut tapa ajatella, että juuri
kaksi ääripäätä, kellutus ja kiinteät valuuttakurssit ovat vapautuneiden pääomaliikkeiden
oloissa kestäviä valuuttakurssijärjestelmiä. Välimuoto, jossa meillä elettiin, oli altis spekulaatiolle. Suomi on nyt tehnyt valinnan näiden kahden ääripään, kellutuksen ja kiinteiden valuuttakurssien välillä. Johnny Åkerholm lisää, että
on vielä suuri ero kiinteillä valuuttakursseilla ja
yhteisellä rahalla. Niin kauan kuin on olemassa
kansallinen rahayksikkö, joudutaan sitä kuitenkin joskus kelluttamaan

poliittiseksi sopimukseksi syksyllä 1991 kääntänyt kehityksen parempaan tai ainakin katkaissut syöksykierteen. Useimpien keskustelijoiden
käsitys on kielteinen. Ongelmaksi nähdään erityisesti se, että sopimuksen toteutuminen palkanalennuksineen olisi kärjistänyt velkadeflaatio-ongelmaa.
»Vaikka hankaluutena olivat kilpailukyvyn
heikkous ja vaihtotaseen vaje, pääongelmana
oli kuitenkin velkadeflaatio. Jos palkkoja olisi
Sorsan sopimuksen mukaan alennettu, olisi se
kärjistänyt deflaatio-ongelmaa», Sixten Korkman toteaa ja jatkaa: »Itse asiassa palkkoja ja
hintoja olisi pitänyt nostaa 50 % ja valuuttakursseja vaikkapa 60 %, jolloin kiinteistöjen
hinnat olisivat olleet oikeammalla tasolla suhteessa yleiseen hintatasoon. Moisen ehdottaminen olisi kuitenkin ollut hullua. Joka tapauksessa, Sorsan välitysesitys ei ollut siinä tilanteessa
paras mahdollinen, vaikka siihen sisältyikin
paljon hyvää tahtoa.» Johnny Åkerholm kommentoi Korkmanin ajatusleikkiä 50 %:n korotuksista hinta- ja palkkatasoon toteamalla, että
se olisi merkinnyt Suomelle ulkopuolisten lainahanojen sulkeutumista ja täydelliseen valuutansäännöstelyyn palaamista.
»Kun Sorsan sopimus oli ajankohtainen, lähes kaikki ekonomistit kannattivat sitä ja sen
kariutumista pidettiin vahingollisena. Vastustajia on ilmaantunut enemmän jälkikäteen», Pentti Vartia muistuttaa. Eräs harvoista, jotka jo
tuolloin kiinnittivät huomiota velkadeflaatioongelmaan oli Pertti Kukkonen. Harvat kuitenkaan tuomitsivat pakettia julkisuudessa8. Vartia
myöntää kannattaneensa itsekin Sorsan esitystä. Jälkeenpäinkin arvioituna se olisi parantanut

Sorsan sopimus

8

Erilaisia näkemyksiä keskustelijoilla on myös
siitä, olisiko Kalevi Sorsan sovintoesitys tulo-

Sixten Korkman kommentoi sopimusta kriittisesti
Kansantaloustieteen päivien Plenum-esitelmässä alkuvuodesta 1992. Esitelmä on julkaistu Palkansaajien tutkimuslaitoksen Katsauksessa nro 1/1992.
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kilpailukykyä, mutta sen deflaatiovaikutuskin
olisi ollut suuri. Korot olisivat laskeneet, mutta
vain tilapäisesti. Vartia arvioi, ettei se olisi pelastanut Suomea lamalta.
Seppo Honkapohja toteaa olleensa epäilevällä kannalla Sorsan sopimukseen jo tuolloin. Se
olisi pahentanut kotitalouksien velkaantumisongelmaa. Toisaalta devalvaatio olisi huonontanut
myös ulkomaille velkaantuneitten yritysten rahoitusasemaa, mutta kotitalouksien tilanne oli
vielä vakavampi. Sopimuksen toinen erä, joka
oli suunniteltu toteutettavaksi vuonna 1992, olisi Honkapohjan mukaan todennäköisesti johtanut korkeisiin korkoihin samoin kuin Ruotsissa. Oli siis hyvä, ettei Sorsan paketti toteutunut.
Keskustelussa myös epäillään, ettei sopimuksen toteutuminen olisi pelastanut maata edes
devalvaatiolta. Kustaa Hulkko uskoo monien
pelänneen, että Sorsan sopimuksen toteutumisesta huolimatta devalvoitaisiin vuonna 1992.
Sopimus olisikin sallinut sen, joten siihen myös
varauduttiin monilla tahoilla. Myös Juhani Huttunen uskoo, että Sorsan sopimus olisi korkeintaan lykännyt devalvaatiota, ehkä vain muutamalla päivällä. Metsäteollisuuden tila oli niin
huono, että sopimus ei olisi estänyt uutta pakkodevalvaatiota.
Positiivisimmin Sorsan sopimuksen onnistumismahdollisuuksiin suhtautuvat Paavo Okko
ja Jaakko Pehkonen. Sopimuksen syntyminen
olisi saattanut pelastaa Pehkosen arvion mukaan
jopa noin 50 000–100 000 työpaikkaa. Sen
avulla ei kuitenkaan olisi hoidettu koko lamaa.
Finanssipolitiikka
Keskustelusta heijastuu erilaisia käsityksiä siitä, oliko harjoitettu finanssipolitiikka ollut olosuhteisiin nähden liian löysää vain liian kireää,
tai oliko se oikein ajoitettua. Pentti Vartia arvioi, että ylikuumenemista olisi periaatteessa
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voitu hillitä finanssipoliittisilla toimilla, mutta
se ei ollut poliittisesti mahdollista. Finanssipolitiikka ei kuitenkaan yksin olisi riittänyt kompensoimaan pääomaliikkeiden vapautumisen
vaikutuksia. Myös teollisuus olisi voinut tehdä
siinä tilanteessa enemmän, minkä hän myöntää
kuitenkin jälkiviisaudeksi.
»Entä mikä merkitys laman syvenemiselle oli
veroasteen nousulla 1990-luvun alussa?», Jukka
Pekkarinen pohtii: »Kyseenalaistaako se synninpäästön finanssipolitiikalle?» Tähän Sixten Korkman vastaa, että budjetin tasapainottaminen ainoastaan menoleikkauksin olisi ollut tuolloin poliittisesti hyvin hankalaa, kun menoleikkaukset
koskevat yleensä kipeimmin pienituloisia. Sen
vuoksi oli välttämätöntä toteuttaa myös finanssipolitiikkaa kiristäviä veronkorotuksia.
Vuosina 1990–1991 valtiovarainministerinä
toiminut Matti Louekoski haluaa muistuttaa keskustelijoita siitä, minkälaisissa näköaloissa vuoden 1991 budjetti tehtiin. Hän oli hankkinut
tuolloin käyttöönsä kaikki mahdolliset ennusteet. Niissä nähtiin, että talous oli lähdössä alamäkeen. Suunta oli kaikissa sama; niiden välillä oli korkeintaan aste-eroja. Sen sijaan julkisuudessa puhuttiin vain siitä, miten uusi valtiovarainministeri oli saanut »kultaisen perinnön».
Vielä budjetin eduskuntakäsittelyssä uskottiin
nollakasvuun. Virkamiesten (mm. valtiosihteeri Keinäsen) toimesta julkisuudessa vuoden
1991 keväällä seuraavan budjettikehyksen yhteydessä esitelty säästöpaketti herätti poliitikoissa närkästystä vaalien alla. Katsottiin paremmaksi, että säästöt esittelee virkamies. Säästöpaketti sisälsi noin 25 mrd markan menoleikkausehdotukset.
»Mutta miksi sitten vuoden 1991 budjetti oli
kuitenkin niin kevyt?», Jukka Pekkarinen kysyy, ja Louekoski vastaa Ahonkin hallituksen
eläneen vielä semmoisissa tunnelmissa, että se
teki budjettiin 5 mrd markan elvytyslisän.

Lamakeskustelua

Pankkikriisi
Yleisökeskustelussa Torsten Almquist katsoo,
että nyt on liiaksi pesty päätöksentekijöiden käsiä ja syytetty tapahtumista liikepankkeja. Hän
kysyy, mitä pankit olisivat voineet tehdä toisin
silloin, kun ulkomailta virtasi rahaa maahan sen
seurauksena, että uskottiin kiinteisiin valuuttakursseihin. Pankkien oli hankala olla ottamatta
rahaa vastaan. Valuuttapolitiikassa meillä uskottiin liikaa indeksijärjestelmän merkitykseen
inflaatiokehitykselle. Johnny Åkerholm vastaa,
että markkinat toimivat niin kuin toimivat. Kun
korkotaso on korkea, valuutan arvo nousee. Ei
siinä ole kysymys pankkien moraalista.
Myös puheenjohtaja Pekkarinen haluaa
enemmän keskustelua pankkikriisin hoidosta.
Oliko tarpeen ajaa maksukyvyttömät luottoasiakkaat kerralla konkurssiin? (Nimenomaan
Suomen Säästöpankki supisti tasettaan toiminta-aikanaan kovaa vauhtia, minkä jälki oli pahaa9.) Tehtiinkö Suomessa siis turhia konkursseja sen vuoksi? Kysymys liittyy Pekkarisen
mielestä läheisesti rakennetyöttömyyden kasvuun Suomessa: tuolloin Suomesta vietiin ulos
käytettyä fyysistä pääomaa.
Ilmarisen entinen toimitusjohtaja, eläkkeellä
oleva professori Teivo Pentikäinen totesi, että
laman aikana pankkienkin olisi pitänyt antaa
vaikeuksiin joutuneille yrityksille maksuhelpotuksia samaan tapaan kuin eläkeyhtiötkin ovat
tehneet.

6. Lopuksi
Suomalaisia ekonomisteja on usein syytetty
keskustelun puutteesta. Jälkeenpäin on ihmetelty, miksi esimerkiksi 1980-luvun lopulla vakaan markan politiikkaa arvosteltiin niin vähän
9

julkisuudessa. Kulissien takana on toki käyty
kiivastakin väittelyä valuuttapolitiikan tavoitteista ja mahdollisuuksista. Syinä julkiseen varovaisuuteen on nähty pelko devalvaatio- ja kellutuspuheiden vaikutuksista markkinoiden reaktioihin, vakaan markan politiikan ylipolitisoituminen sekä ekonomistien passiivisuus yleensäkin ei-akateemisessa keskustelussa.
Ajopuuteoria sai panelistien joukossa kovin
vähän suosiota. Vaikka ulkoisilla tekijöillä oli
oma osuutensa talouden ylikuumenemisessa ja
lamassa, yleisesti kuitenkin myönnettiin kotimaisessa talouspolitiikassa tapahtuneen pahoja
virheitä. Syyllisiä etsittiin paitsi valuuttapolitiikasta, myös finanssipolitiikasta, pankeista ja
pankkikriisin hoidosta. Lisäksi ekonomistit ovat
taipuvaisia syyttämään poliitikkoja siitä, että
heitä ei kuunneltu ja että poliittiset syyt syrjäyttivät taloudelliset argumentit päätöksenteossa.
Toisaalta ekonomisteja on syytetty mm. vääristä ennusteista ja näköalattomuudesta regiimin
muutosvaiheessa.
Tämän vuosikymmenen kuluessa ekonomistien asema on Suomessa muuttunut. Akateemisetkin ekonomistit osallistuvat nyt aktiivisesti
julkiseen keskusteluun, ja taloustieteilijöiden
käyttö päätöksenteon valmistelussa on lisääntynyt merkittävästi. Tämä lisännee taloudellisten
tekijöiden painoarvoa politiikassa, mutta samalla myös ekonomistien vastuuta. Vaikka lamakeskustelussa helposti on jälkiviisauden maku,
on keskustelun jatkuminen erittäin tärkeää. Sitä
edesauttanee myös empiirisen tutkimustiedon
lisääntyminen lama-ajan tapahtumista ja niiden
vaikutuksista. Toivottavasti siitä on opittavissa
sellaista visiointikykyä, joka auttaa näkemään
niitä muutoksia, joiden keskellä elämme ehkä
juuri nyt.

Ks. Antti Kuusterä (1995): Aate ja Raha. Otava.
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