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Rahoitusjärjestelmän vakaus, epävakaus
ja pankkikilpailu*

Jukka Vauhkonen
Ekonomisti

suomen pankki

1. Johdanto

suurten globaalisti toimivien pankkien viime
aikaiset jättitappiot ja tasearvojen alaskirjauk
set, Bear stearns investointipankin ja north
ern Rock pankin romahdukset, interbank
markkinoiden häiriöt sekä pörssikurssien voi
makkaat heilahtelut ovat herättäneet huolta
rahoitusjärjestelmien vakaudesta. Rahoitus
markkinat ovat edelleen hyvin haavoittuvat.
Vaikka tapahtumien kaikki seuraukset eivät ole
vielä selvillä, häiriöiden syitä ja vaikutuksia on
jo analysoitu laajasti (ks. esim. suvanto 2008).
samoin on pohdittu, kuinka rahoitusinstituu
tioiden ja markkinoiden valvontaa tulisi ta
pahtumien valossa parantaa. Vähemmän on
sen sijaan keskusteltu siitä, kuinka hyvin rahoi
tusjärjestelmien vakautta koskeva taloustieteel
linen kirjallisuus auttaa ymmärtämään viimeai
kaisia tapahtumia.

Rahoitusjärjestelmien vakautta koskeva
akateeminen kirjallisuus voidaan karkealla ta
solla jakaa kahteen ryhmään (ks. esim. Carletti
2008). diamondin ja dybvigin (1983) klassisen

artikkelin innoittamassa kirjallisuudessa epäva
kaus on lähtöisin pankkien taseen velkojen
puolelta, ja tutkimuksissa analysoidaan talle
tuspakojen ja pankkikriisien syitä sekä dyna
miikkaa. tässä artikkelissa keskitytään kuiten
kin toiseen kirjallisuuden haaraan, jossa epäva
kauden lähde on pankin taseen varojen puolel
la ilmenevä pankkien liiallinen riskinotto.
näiden tutkimusten juuret ovat agentuurimal
leissa (jensen ja Meckling 1976). suuressa osas
sa tätä kirjallisuutta tarkastellaan pankkikilpai
lun ja vakauden välistä suhdetta. yksimielisyyt
tä ei ole saavutettu siitä, edistääkö vai heiken
tääkö pankkien välinen kilpailu vakautta.
useammin esitetty tulos kirjallisuudessa kui
tenkin on, että pankkien välinen kilpailu lisää
pankkien riskinottoa ja siten heikentää vakaut
ta.

on mahdollista, että pankkien välisen kil
pailun kiristyminen olisi osaltaan viimeaikais
ten tapahtumien taustalla. pankkien välisen
kilpailun esteet ovat maailmanlaajuisesti ma
daltuneet rahoitusmarkkinoiden liberalisoinnin
ja globalisoitumisen ansiosta. pankkien välinen
kireä kilpailu ja osakkeenomistajien suuret

* Kiitän Sampo Alhonsuota, Ari Hyytistä, Karlo Kaukoa ja
Tuomas Takaloa hyödyllisistä kommenteista.
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tuottotavoitteet olivat mitä ilmeisimmin niiden
syiden joukossa, jotka esimerkiksi kannustivat
useat markkinaosapuolet investoimaan tietyille
hyvin riskipitoisille asuntolainavakuudellisten
arvopapereiden markkinoille.

pankkien välisen kilpailun ja rahoitusjärjes
telmän vakauden välisen suhteen ymmärtämi
nen on tärkeää. keskuspankkien käytännön
vakausanalyysin näkökulmasta rahoitusjärjes
telmien vakautta koskeva taloustieteellinen
kirjallisuus on kuitenkin liikaa keskittynyt
pankkikilpailun ja vakauden välisen suhteen
tarkastelemiseen. Akateemisessa kirjallisuudes
sa rahoitusjärjestelmän vakaus onkin keskus
pankkien vakaustehtävän näkökulmasta osin
tulkittu liian kapeasti ja yksioikoisesti.

Artikkelissa tarkastellaan ensin rahoitusjär
jestelmän vakauden ja epävakauden määritel
miä ja keskuspankkien tehtävää rahoitusjärjes
telmän vakauden turvaajana. sen jälkeen tar
kastellaan pankkikilpailun ja vakauden suhdet
ta koskevaa kirjallisuutta ja pohditaan, mitä
aihepiirejä kirjallisuudessa tulisi tarkastella ny
kyistä laajemmin, jotta siitä olisi nykyistä enem
män hyötyä keskuspankkien käytännön työssä
rahoitusjärjestelmien vakauden arvioinnissa ja
edistämisessä.

2. Mitä tarkoitetaan rahoitus-
järjestelmän vakaudella ja
epävakaudella?

yksi keskuspankkien tärkeimmistä tehtävistä
on edistää rahoitusjärjestelmien vakautta (fi
nancial stability). Vakaasti ja luotettavasti toi
mivaa rahoitusjärjestelmää pidetään tärkeänä
mm. siksi, että pankki ja rahoituskriisien reaa
litaloudelliset kustannukset ovat tyypillisesti
olleet hyvin suuria (ks. hoggarth ym. 2002) ja
koska rahoitusjärjestelmien toiminta vaikuttaa

taloudelliseen kasvuun, työllisyyteen ja rahapo
litiikan välittymiseen.

Vaikka rahoitusjärjestelmän vakauden tär
keys tunnustetaan, sen täsmällinen määrittele
minen on osoittautunut vaikeaksi. Riittävän
täsmällistä määritelmää kuitenkin tarvitaan,
jotta viranomaiset pystyisivät tunnistamaan
vakauden suurimmat uhkat ja osaltaan eh
käisemään näiden uhkakuvien toteutumista.
hyvä määritelmä on edellytys hyvälle politii
kalle.

keskuspankeille on aina ollut tärkeää pank�
kijärjestelmän vakaus, koska pankit ovat rahoi
tusjärjestelmässä keskeisessä asemassa ja koska
niiden vakavat ongelmat voivat vaikuttaa hyvin
haitallisesti luotonsaajiin ja reaalitalouteen. Ra�
hoitusjärjestelmän vakauden käsite viittaa kui
tenkin koko rahoitusjärjestelmän eikä pelkäs
tään pankkijärjestelmän vakauteen.

Rahoitusjärjestelmä koostuu kolmesta osas
ta: rahoitusinstituutioista, rahoitusmarkkinois
ta ja rahoitusjärjestelmän infrastruktuurista.
keskeisiä rahoitusinstituutioita ovat pankkien
lisäksi mm. vakuutusyhtiöt ja erilaiset rahastot.
Rahoitusmarkkinoista vakauden kannalta kes
keisiä ovat osake ja joukkolainamarkkinoiden
lisäksi mm. pankkien väliset laina ja talletus
markkinat (interbankmarkkinat), kuten viime
aikaiset häiriöt rahoitusmarkkinoilla ovat osoit
taneet. Rahoitusinfrastruktuuri puolestaan
koostuu mm. pörsseistä ja muista kaupankäyn
tijärjestelmistä, maksu ja selvitysjärjestelmistä
ja rahoitusalaa koskevasta lainsäädännöstä.
useat keskuspankit, ml. suomen pankki, tar
kastelevat vakauden seurannassaan ja julkai
suissaan kaikkia näitä rahoitusjärjestelmän osa
alueita.

Rahoitusjärjestelmän vakauden hyvän mää
ritelmän tulisi toteuttaa ainakin seuraavat kri
teerit (ks. esim. Allen ja Wood 2006).
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(a) Rahoitusjärjestelmän vakauden tulisi edis
tää taloudenpitäjien hyvinvointia. Muussa
tapauksessa rahoitusjärjestelmän vakautta
ei kannata asettaa talouspolitiikan tavoit
teeksi. Vastaavasti rahoitusjärjestelmän
epävakaus on jotakin, mikä vähentää hy
vinvointia.

(b) Rahoitusjärjestelmän vakauden tulisi olla
sellainen maailmantila, joka on (ainakin
osittain) havaittavissa. Muussa tapauksessa
on mahdotonta arvioida, kuinka vakaudes
ta vastaavat viranomaiset onnistuvat tehtä
vässään.

(c) Viranomaisten tulee pystyä vaikuttamaan
rahoitusjärjestelmän vakauteen. Muussa
tapauksessa sitä ei ole perusteltua asettaa
viranomaisten tavoitteeksi.

(d) Rahoitusjärjestelmän vakauden määritel
män ei tule olla niin tiukka, että sen perus
teella pienetkin häiriöt tulkitaan epävakau
deksi. Rahoitusjärjestelmät muuttuvat, ja
rahoitusmarkkinoiden luonteeseen kuulu
vat ajoittaiset voimakkaatkin heilahtelut.
epävakauden käsite menettää merkityk
sensä, jos ”normaalitkin” heilahtelut tulki
taan epävakaudeksi.

(e) Rahoitusjärjestelmän vakauden määritel
män tulisi olla riittävän laaja kattaakseen
rahoitusjärjestelmän keskeiset osaalueet.

suomen pankki (2007, p. 1) käyttää seuraavaa
rahoitusjärjestelmän vakauden määritelmää:
”Rahoitusjärjestelmä on vakaa ja luotettava,
kun se kykenee hoitamaan perustehtävänsä –
mm. rahoituksen ja maksujen välityksen, rahoi
tusvälineiden hinnoittelun sekä riskien jakami
sen – moitteettomasti. Lisäksi keskeisten rahoi
tuslaitosten sekä rahoitusmarkkinoiden infra
struktuurin riskinkantokyvyn ja yleisön luotta
muksen rahoituslaitoksiin ja infrastruktuuriin

on oltava riittävä kestääkseen toimintaympäris
tön suuretkin häiriöt”.1

olennaista useimmissa rahoitusjärjestelmän
vakauden määritelmissä on se, että vakautta ei
tulkita pelkästään joksikin maailmantilaksi,
joka tietyllä ajanhetkellä joko vallitsee tai ei,
vaan myös rahoitusjärjestelmän ominaisuudek�
si. Rahoitusjärjestelmän vakauden määritelmän
voidaan tulkita olevan analoginen fysiikassa
käytettävän määritelmän kanssa. Fysiikassa sys
teemi on vakaa, jos se palaa alkupisteeseensä
siihen kohdistetun häiriön jälkeen. toisin sa
noen, vakaa systeemi vaimentaa siihen kohdis
tettuja häiriöitä. samoin rahoitusjärjestelmä
voidaan tulkita vakaaksi, jos se kestää siihen
kohdistuvat häiriöt. Fysiikassa systeemi voi olla
vakaa, jos siihen kohdistuu pieni häiriö, ja epä
vakaa, jos siihen kohdistuu suuri häiriö. Myös
rahoitusjärjestelmät voivat kestää pieniä häi
riöitä, mutta eivät esimerkiksi suuria makrota
loudellisia shokkeja. Rahoitusjärjestelmän va
kaus myös muuttuu ajan myötä. tiettynä ajan
hetkenä rahoitusjärjestelmä voi olla vakaa: ra
hoitusyritysten taseet ovat vahvoja ja riskinotto
hallittua, infrastruktuuri toimii moitteitta eikä
rahoitusjärjestelmää uhkaavia riskejä ole näkö
piirissä. Ajan kuluessa vakaus voi kuitenkin
heikentyä, jos esimerkiksi varallisuushinnat ko
hoavat liiallisesti, rahoitusmarkkinoiden osa

1 Suomen �ankin käyttämän määritelmän erityispiirteenä
on ehto, että rahoitusjärjestelmän vakaus edellyttää yleisön
riittävää luottamusta rahoituslaitoksiin ja infrastruktuuriin.
Useimpien muiden keskuspankkien ja kansainvälisten orga�
nisaatioiden käyttämissä vakauden määritelmissä siihen ei
suoraan viitata. Syyskuussa 2007 britannialaiseen Northern
Rock �pankkiin kohdistunut talletuspako ja Ison�Britannian
valtiovarainministeriön päätös taata pankin talletukset kui�
tenkin konkreettisesti osoitti, että tallettajien luottamuksen
menetys voi hetkessä romahduttaa pankin maksuvalmiuden
ja uhata koko rahoitusjärjestelmän vakautta vielä nykyisin�
kin.
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puolten yleinen riskitietoisuus heikkenee tai jos
sijoittajat eivät tiedosta uusiin rahoitusinstru
mentteihin sisältyviä riskejä. koska rahoitusjär
jestelmän vakaus muuttuu ajan kuluessa rahoi
tusjärjestelmien ja ulkoisen toimintaympäristön
muutosten myötä, vakauden säännöllinen seu
ranta on välttämätöntä.

Vakauden kannalta rahoitusjärjestelmän
tärkein elementti on maan pankkijärjestelmä,
koska sen toiminnan halvaantuminen vaikuttai
si hyvin haitallisesti kotitalouksiin, yrityksiin ja
maksujärjestelmiin. Rahoitusjärjestelmä on suu
rella todennäköisyydellä vakaa, kun erityisesti
maan suurimpien pankkien riskit ovat hallin
nassa ja niiden vakavaraisuus ja likviditeetti
puskurit riittävät kestämään isotkin makrota
loudelliset ja muut shokit. pankkijärjestelmän
vakauteen vaikuttaa myös se, kuinka laajasti
yksittäisen pankin toiminnan keskeytyminen tai
vakavat ongelmat tarttuisivat maan muihin
pankkeihin. keskuspankkien vakausanalyysissä
keskeisessä osassa onkin maan pankkijärjestel
män riskien ja haavoittuvuuden arviointi.

Mitä sitten tarkoitetaan rahoitusjärjestel
män epävakaudella? Allen ja Wood (2006) lä
hestyvät kysymystä tarkastelemalla ensin sitä,
mitä epävakaus tai rahoituskriisi voisi tarkoit
taa yksittäiselle talousyksikölle. kotitalouteen
tai yritykseen kohdistuva rahoituskriisi on esi
merkiksi tilanne, jossa talousyksikön käteisva
rojen saatavuus äkillisesti heikkenee, minkä
seurauksena talousyksikkö joutuu nopealla ai
kataululla voimakkaasti leikkaamaan kulutus
taan. kotitalous voi joutua tällaiseen tilantee
seen esimerkiksi tuloihinsa nähden liiallisen
kulutuksen takia. yritykset voivat puolestaan
ajautua ongelmiin esimerkiksi epäonnistunei
den investointiensa vuoksi. tällaiset yksittäiset
”mikrorahoituskriisit” kuuluvat markkinata
lousjärjestelmään, eikä niiden täydellinen eli

minoiminen ole tarkoituksenmukaista eikä
mahdollistakaan. sen sijaan rahoitusjärjestel
män epävakautta ilmentää tilanne, jossa suuri
määrä kotitalouksia ja yrityksiä ajautuu saman
aikaisesti tällaiseen kriisiin ilman, että he olisi
vat hoitaneet talouksiaan vastuuttomasti ja
jossa nämä kriisit yhdessä vaikuttavat hyvin
haitallisesti makrotalouteen.

Rahoitusjärjestelmän epävakauden vakavin
ilmentymä on pankkikriisi, jonka seurauksena
merkittävä osa maan pankkijärjestelmästä me
nettää toimintakykynsä. pankkien toiminnan
keskeytyminen haittaisi todennäköisesti erityi
sesti pieniä ja keskisuuria yrityksiä. kyselyn
perusteella esimerkiksi suomalaisista alle kym
menen työntekijän mikroyrityksistä lähes 70 %
ja 10–49 työntekijän pienistä yrityksistä noin
45 % käyttää merkittävästi vain yhden pankin
palveluita (suomen pankki ym. 2007). on to
dennäköistä, että yhteen pankkiin vahvasti si
toutuneista yrityksistä suuren osan olisi vaikeaa
lyhyellä aikavälillä löytää korvaavaa rahoittajaa,
jos yrityksen pääasiallisesti käyttämä pankki
tekisi konkurssin. pankin toiminnan keskeyty
minen aiheuttaisi myös tappioita niille talletta
jille, joiden talletukset eivät kuulu talletussuo
jajärjestelmän piiriin. talletussuojan piiriinkin
kuuluvien talletusten takaisinmaksun ja pankin
selvitystilaan asettamisen välillä voi olla varsin
pitkä viive, mistä aiheutuisi haittaa myös suo
jatuille tallettajille. pankin maksujenvälityksen
keskeytyminen voisi puolestaan haitata kulut
tajien päivittäisten ostosten ja palveluiden mak
samista, jos he eivät voisi käyttää pankkikort
tejaan ja käteisautomaatteja.

Allenin ja Woodin (2006) sanoin rahoitus
järjestelmän epävakaudelle onkin ominaista,
että ”viattomat sivustakatsojat” joutuvat kärsi
mään. edellä esitettyä rahoitusjärjestelmän
epävakauden määritelmää voidaan käyttää apu
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na myös rahoitusjärjestelmän vakautta määri
teltäessä. Rahoitusjärjestelmän vakaudella voi
daan tarkoittaa sellaista asioiden tilaa, että ra
hoitusjärjestelmän epävakauden – siten kun se
edellä määriteltiin – todennäköisyys on pieni.
tällöin rahoitusjärjestelmän epävakauden uhal
la ei ole merkittävää vaikutusta kotitalouksien
ja yritysten taloudellisiin päätöksiin.

Rahoitusjärjestelmien vakaudelle on esitetty
lukuisia muitakin määritelmiä esimerkiksi kes
kuspankkien vakausjulkaisuissa (ks. esim Cihak
2007). useiden maiden määritelmissä koroste
taan, että rahoitusjärjestelmien vakaus on
”makrotason” kysymys, eikä siten ole ristirii
dassa yksittäisten pankkien ongelmien kanssa.
Vakauden määritelmät eroavat myös kattavuu
deltaan. kapean tulkinnan mukaan rahoitusjär
jestelmän epävakaudeksi tulkitaan vain koko
rahoitusjärjestelmää ravisuttavat rahoituskrii
sit, joissa pankkijärjestelmän ja maksujärjestel
mien toiminta on pahoin halvaantunut. Laa
jemman tulkinnan mukaan rahoitusjärjestelmä
voi olla epävakaa, jos se on poikkeuksellisen
haavoittuvainen shokeille, vaikkei se vielä oli
sikaan kriisissä. joidenkin määritelmien mu
kaan rahoitusjärjestelmä on epävakaa, jos sii
hen kohdistuu suuria shokkeja, vaikka rahoi
tusjärjestelmä pystyisi kestämään shokit.

Rahoitusjärjestelmän vakauden ja epäva
kauden määritelmien laaja kirjo ilmentää sitä,
kuinka vaikeaa on määritellä vakautta yksiselit
teisesti. tätä ilmentää myös se, että rahoitusjär
jestelmän vakaus termiä on sisällytetty sellai
senaan vain harvojen maiden lainsäädäntöön.

3. Rahoitusjärjestelmien epä-
vakauden luonne on muuttunut

Rahoitusjärjestelmät ovat muuttuneet dramaat
tisesti viimeisen kolmen vuosikymmenen aika

na, kun säännöstellyt ja segmentoituneet kan
salliset rahoitusjärjestelmät ovat suurelta osin
korvautuneet kansainvälisellä, avoimella ja jat
kuvasti muuttuvalla globaalilla rahoitusjärjes
telmällä. Rahoitusjärjestelmän suuria viimeai
kaisia muutoksia ovat mm. seuraavat.

ensiksi, riskit ovat ”atomisoituneet” (Borio
2007). Rahoitusinnovaatioiden ja informaatio
teknologian kehittymisen ansiosta luotonanta
jat ovat pystyneet enenevässä määrin myymään
toisille osapuolille luottojaan tai niihin liittyviä
riskejään. tämän seurauksena riskit ovat hajau
tuneet aikaisempaa laajemmalle. Riskien ato
misoitumisen ansiosta markkinoita on syntynyt
uusille rahoitusinstrumenteille ja johdannaisil
le. kehitykseen liittyy kuitenkin myös varjo
puolensa, kuten yhdysvaltain subprimeasun
tolainoihin liittyvien rahoitustuotteiden mark
kinoiden sekasorto osoittaa.

toiseksi, ns. suurten ja monimutkaisten ra
hoitusryhmien merkitys on kasvanut. suuret
maailmanlaajuisesti tai alueellisesti (esim. poh
joismaat) toimivat finanssiryhmät ovat kasva
neet selvästi nopeammin kuin niitä pienemmät
toimijat. esimerkiksi eumaiden kansallisesti
suurimpien luottolaitosten taseet ovat kasva
neet nopeammin kuin luottolaitosten taseet
keskimäärin (kuvio 1).

kolmanneksi, rahoitusyritysten, kuten
pankkien ja vakuutuslaitosten, väliset erot ovat
hämärtyneet, kun ne tarjoavat entistä saman
kaltaisempia tuotteita. pankkien ja vakuutus
laitosten väliset kytkennät ovat lisääntyneet
myös niiden välisten yrityskauppojen seurauk
sena, vaikka tämä konglomeroituminen onkin
viime aikoina hidastunut.

neljänneksi, pankkien ja rahoitusmarkki
noiden väliset kytkennät ovat voimakkaasti li
sääntyneet. Rahoitusmarkkinat ovat pankeille
aikaisempaa tärkeämpiä rahoituksen lähteenä
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ja riskeiltä suojautumisessa. toisaalta pankeista
on tullut entistä tärkeämpiä useiden rahoitus
instrumenttien markkinoiden likviditeetin tur
vaajina.2 pankeilla on ollut esimerkiksi tärkeä
rooli asuntovakuudellisten arvopapereiden
markkinoilla toimineiden ns. erillisyhtiöiden
takaajana ja luottolimiittien myöntäjinä.

Rahoitusjärjestelmien muutosten seurauk
sena myös rahoitusjärjestelmien epävakauden
luonne on muuttunut monin tavoin (ks. esim.
Borio 2007 ja knight 2007).

ensiksi, entistä todennäköisemmin rahoi
tusjärjestelmien epävakaus joko aiheutuu tai
siinä on osatekijänä rahoitusvälineiden mark

kinoiden likviditeetin äkillinen väheneminen
(ks. Borio 2004) eli tilanne, jossa rahoitusväli
neiden kaupankäynti tyrehtyy ja myyjien on
lähes mahdotonta löytää ostajia. Viimeaikaiset
tapahtumat osoittavat, että markkinalikviditee
tin äkillinen väheneminen voi vaatia viranomai
silta nopeita toimenpiteitä ja aiheuttaa markki
naosapuolille suuria tappioita. Rahoitusmark
kinoiden viimeaikaisen turbulenssin yhteydes
sä euroopan keskuspankki ja muut keskuspan
kit ovat joutuneet useaan otteeseen lisäämään
ylimääräistä likviditeettiä pankkijärjestelmään
pitääkseen lyhimmät rahamarkkinakorot lähel
lä ohjauskorkojaan (ks. esim. Alanen ja Välimä
ki 2008). Asuntolainavakuudellisten arvopape
reiden markkinoiden halvaantuminen syksyllä
2007 oli puolestaan tärkeä syy suurten pank
kien vuoden 2007 massiivisille tappioille.

toiseksi, yksittäisen finanssiryhmän ongel

Kuvio 1. Maan viiden suurimman luottolaitoksen yhteenlasketut taseet maan kaikkien luottolaitosten taseista, euromaiden
painotettu keskiarvo

Lähde: ekp.

2 Markkinat ovat likvidit, kun niillä on mahdollista löytää
aiotuille kaupoille nopeasti vastapuolet. Likvideillä arvopa�
perimarkkinoilla voi ostaa suuriakin määriä arvopapereita
ilman että vastapuolten houkuttelemiseksi tarvitsisi tarjota
aiemmasta tasosta poikkeavaa hintaa.



180

KAK 2 / 2008

mat kohdistuvat aikaisempaa todennäköisem
min samanaikaisesti useisiin maihin. entistä
useammilla finanssiryhmillä on merkittävää lii
ketoimintaa useissa maissa. tällaisen finanssi
ryhmän tai sen osan ajautuminen ongelmiin
olisi haitallista useiden maiden rahoitusjärjes
telmille ja vaatisi monen maan viranomaisten
yhteistyötä kriisinhoidossa.

kolmanneksi, uudet toimijat ovat entistä
todennäköisimmin osallisina rahoitusjärjestel
män mahdollisissa kriisitilanteissa. tämä on
luonnollinen seuraus niiden kasvaneesta mer
kityksestä. LtCMhedgerahaston kaatuminen
järisytti globaaleja rahoitusmarkkinoita jo
vuonna 1998. sen jälkeen hedgerahastojen si
joituspääomat ovat moninkertaistuneet. Myös
esimerkiksi ns. private equity rahastojen ja val
tioiden omistamien sijoitusrahastojen merkitys
kansainvälisillä rahoitusmarkkinoilla on viime
aikoina kasvanut.

neljänneksi, rahoitusinstituutioiden ja in
strumenttien aikaisempaa suuremman moni
mutkaisuuden ja läpinäkymättömyyden seu
rauksena epävakausilmiöiden dynamiikka on
entistä arvaamattomampaa. Viimeaikaiset ta
pahtumat ovat tästä hyvä esimerkki. Riskien
paikallistaminen on tullut entistä vaikeammak
si. samoin on entistä vaikeampaa ennakoida,
kuinka yksittäisten instituutioiden ja markki
noiden ongelmat välittyvät toisiin instituutioi
hin ja markkinoihin.

on vaikea arvioida, onko rahoitusjärjestel
mien epävakauden luonteen muuttuminen li
sännyt rahoituskriisien ja muiden epävakauden
ilmentymien todennäköisyyttä. Riskien hajaut
taminen on esimerkiksi saattanut pienentää
riskikeskittymiä ja siten vähentää yksittäisten
pankkien ja muiden rahoituslaitosten kaatumi
sen riskiä. toisaalta riskien hajauttamisen mah
dollistavat uudet rahoitusinstrumentit ovat

esimerkiksi viimeaikaisen subprimeasuntoluot
toihin liittyvän myllerryksen taustalla. pank
kien välisten kytkentöjen lisääntyminen on puo
lestaan mahdollisesti lisännyt pankkien ongel
mien tartunnan ja siten ns. systeemisten rahoi
tuskriisien riskiä.

4. Keskuspankit ja rahoitus-
järjestelmän vakaus

Rahoitusjärjestelmien epävakauteen liittyvien
ulkoisvaikutusten vuoksi rahoitusjärjestelmän
vakaus voidaan tulkita julkishyödykkeeksi. sen
vuoksi viranomaiset pyrkivät ehkäisemään ra
hoitusjärjestelmien epävakautta. Viranomaisten
ensisijaisena tavoitteena ei kuitenkaan ole estää
yksittäisiä pankkeja ajautumasta konkurssiin
tai reagoida arvopaperimarkkinoiden voimak
kaisiinkaan heilahteluihin, vaan pyrkiä osaltaan
estämään sellaiset rahoitusjärjestelmän kriisit,
joista aiheutuisi suuria haittoja kotitalouksille,
yrityksille ja julkiselle taloudelle. tehtävän on
nistumisen kannalta on tärkeää, että vakauden
riskit ja rahoitusjärjestelmän haavoittuvuudet
tunnistetaan hyvissä ajoin ennen kuin ongelmat
ehtivät kumuloitua.

taloushistorian perusteella talous ja pank
kikriiseille on ollut ominaista, että taloussuh
danteen nousuvaiheessa yleinen riskitietoisuus
heikkenee ja riskien hinnoittelu vääristyy, min
kä seurauksena rahoitusjärjestelmään syntyy
hintakuplia ja riskikeskittymiä. taloussuhdan
teen heikentyessä riskit toteutuvat ja piilossa
olleet rahoitusjärjestelmän haavoittuvuudet
paljastuvat. keskuspankkien vakausanalyysin
haasteena onkin havaita haavoittuvuudet ja ke
hittymässä olevat epätasapainot ja riskikeskit
tymät hyvissä ajoin.

näkyvin osa keskuspankkien tekemää ra
hoitusjärjestelmän vakauden seurantaa ja ar
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viointia ovat tyypillisesti puolivuosittain tai
vuosittain julkaistavat vakausjulkaisut (Finan
cial stability Review, FsR).3 näissä julkaisuissa
keskuspankit pyrkivät informoimaan rahoitus
sektorin toimijoita, muita viranomaisia ja suur
ta yleisöä rahoitusjärjestelmien riskeistä, vakau
den uhkakuvista ja rahoitusjärjestelmän riskin
kantokyvystä sekä edistämään keskustelua ra
hoitusjärjestelmän vakauskysymyksistä. kes
kuspankkien vakausjulkaisuissaan tarkastele
mat riskit liittyvät mm. kansainväliseen ja koti
maiseen talouskehitykseen, kotitalouksien ja
yritysten talousnäkymiin, pankkien ja muiden
rahoitusyritysten liiketoimintaan ja toimialan
rakennemuutoksiin, rahoitusmarkkinoiden
häiriöihin sekä sääntelyympäristön muutok
siin. Riskinkantokyky liittyy erityisesti pank
kien sekä maksu ja selvitysjärjestelmien kykyyn
kestää niihin kohdistuvia shokkeja. Viimeaikai
sen turbulenssin valossa lisää huomiota tulee
jatkossa kiinnittää mm. pankkien ja rahoitus
markkinoiden välisiin kytkentöihin, pankkien
taseen ulkopuoliseen liiketoimintaan sekä uu
sien toimijoiden ja rahoitusinstrumenttien seu
rantaan.

Vakausanalyysin tueksi kehitetään aktiivi
sesti teoreettisesti koherentteja mutta samalla
käytännöllisiä työkaluja. työ on kuitenkin pää
osin vasta alussa. Viimeaikaisista edistysaske
lista mainittakoon mm. makrostressitestit ja
haavoittuvuustunnusluvut (vulnerability indi
cators). Makrostressitestit ovat arviolaskelmia
makrotaloudellisten häiriöiden ja varallisuus
esineiden hintojen laskusta rahoitusjärjestel
män tai sen osan, esimerkiksi pankkisektorin,
tilaan ja riskinkantokykyyn (ks. esim. sorge ja
Virolainen 2006). ne kuuluvat nykyisin usei

den keskuspankkien työkalupakkiin. esimer
kiksi suomen pankki tekee säännöllisesti suo
men rahoitusjärjestelmää koskevia stressitestejä
yhdessä muiden viranomaisten kanssa. erityi
sesti iMF on puolestaan tehnyt paljon työtä
haavoittuvuustunnuslukujen kehittämiseksi
(iMF 2003, Borio ja Lowe 2002a, 2002b). haa
voittuvuustunnuslukujen tavoitteena on varoit
taa viranomaisia rahoitusjärjestelmän vakautta
uhkaavien haavoittuvuuksien kehittymisestä,
jotta viranomaiset ehtisivät toimia jo ennen
kriisin laukeamista. nämä tunnusluvut tarkas
televat mm. eri rahoitusinstrumenttien hintoja
ja pankkien luotonottajasektoreiden velkaan
tumisen kehittymistä ja jakautumista. kvanti
tatiivisten menetelmien kehittymisestä huoli
matta rahoitusjärjestelmän vakauden arvioin
nissa tukeudutaan vielä vahvasti kvalitatiivisiin
arvioihin. Vakauden arvioinnin voidaankin sa
noa olevan vielä lähempänä taidetta kuin tie
dettä.

Mitä toimenpiteitä keskuspankit ja muut
viranomaiset sitten voivat tehdä vakausarvioin
tiensa tulosten pohjalta? houbenin ym. (2004)
analogian mukaan keskuspankin toimenpide
suositukset ovat samankaltaisia kuin lääkärin
ohjeet hoidettavalle potilaalle. jos potilas on
täysin terve, lääkäri suosittelee hänelle tervey
den ylläpitämistä terveellisellä ruokavaliolla,
riittävällä liikunnalla jne. jos rahoitusjärjestel
mä on vakausarvion perusteella suurella toden
näköisyydellä vakaa, merkittäviin toimenpitei
siin ei ole tarvetta. keskuspankki voi kuitenkin
nostaa esiin esimerkiksi pankkijärjestelmän ra
kenteelliseen kehitykseen tai uusiin tuotteisiin
liittyviä riskejä, jotka voivat muodostua uhkak
si pitemmällä aikavälillä.

jos lääkäri havaitsee selviä riskejä potilaan
terveydelle, hän voi määrätä potilaalle esimer
kiksi lääkitystä. Vastaavasti keskuspankki voi

3 Cihak (2007) ja Oosterloo ym. (2007) esittelevät eri mai�
den vakausjulkaisuiden tavoitteita ja sisältöä.
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tunnistaa sellaisia vakausuhkia, joiden korjaa
minen edellyttää toimenpiteitä toimijoilta tai
viranomaisilta. keskuspankki voi esimerkiksi
tuoda julki havaitsemansa riskit julkaisuissaan
tai pankin johdon puheissa. samoin keskus
pankki voi nostaa esiin rahoitusjärjestelmää
koskevan lainsäädännön ja suojaverkkojen ke
hitystarpeita. pankkivalvojat voivat puolestaan
esimerkiksi kiristää valvontaansa tai vaatia pan
keilta lisää informaatiota.

pahimmillaan potilaan terveydentila on niin
huono, että hän joutuu sairaalaan hoidettavak
si. Rahoitusjärjestelmässä analoginen tilanne on
rahoitusjärjestelmän kriisi, kun rahoitusjärjes
telmä ei suoriudu perustehtävistään ja kun on
gelmista aiheutuu suuria reaalitaloudellisia
haittoja. tällaisten kriisitilanteiden hoito voi
vaatia viranomaisilta normaalista poikkeavia
toimenpiteitä vakauden turvaamiseksi. Viran
omaiset saattavat kriisitilanteissa esimerkiksi
myöntää pankeille pääoma tai likviditeettitu
kea, tosin hyvin tiukoin ehdoin, lieventääkseen
pankkikriisien reaalitaloudellisia haittoja.

kaikkiaan rahoitusjärjestelmien vakauden
arviointi on varsin laajaalaista ja edellyttää
makrotalouden ja rahoitusjärjestelmän välisten
yhteyksien ymmärtämistä sekä rahoitusinsti
tuutioiden, markkinoiden ja infrastruktuurin
toiminnan, riskien ja kytkentöjen sekä uusien
analyyttisten työkalujen syvällistä tuntemusta.
yksi tärkeä osa tätä on pankkien välisen kilpai
lun ja rahoitusjärjestelmien vakauden välisen
suhteen ymmärtäminen.

5. Rahoitusjärjestelmien vakaus
taloustieteellisessä
kirjallisuudessa

käytännön vakausanalyysin näkökulmasta ra
hoitusjärjestelmien vakautta koskeva akateemi

nen kirjallisuus on suurelta osin varsin kapea
alaista. eksplisiittisesti vakauteen viitataan lä
hinnä pankkikilpailun ja vakauden välistä
suhdetta tarkastelevissa tutkimuksissa.4 tässä
kirjallisuudessa vakaus tyypillisesti määritellään
varsin yksioikoisesti: pankkien kasvava riskin
otto heikentää ja vähenevä riskinotto parantaa
vakautta. tutkimusongelmana on analysoida,
lisääkö vai vähentääkö pankkien välisen kilpai
lun kiristyminen pankkien riskinottoa.

kirjallisuudessa on esitetty useita mekanis
meja, joita kautta kiristyvä kilpailu voi lisätä
pankkien riskinottoa ja siten heikentää vakaut
ta. keeleyn (1990) tunnetuksi tekemän fran
chise value hypoteesin mukaan pankkikilpai
lun kiristyminen vähentää pankin markkinavoi
maa (toimiluvan arvoa) ja lisää riskinottoa,
koska epäonnistuneen riskinoton kustannukset
(menetetty toimiluvan arvo) on sitä pienempi,
mitä kovempaa on pankkien välinen kilpailu.
kilpailun kiristyminen voi esimerkiksi nakertaa
pankin ja luotonhakijoiden pitkäaikaisia asia
kassuhteita (Besanko ja thakor 1993), ja sitä
kautta lisätä pankkien riskinottoa. pankkien
lukumäärän kasvu puolestaan voi lisätä toden
näköisyyttä, että luottokelvottomat luotonha
kijat saavat lainan jostain pankista (Broecker
1990). kilpailun vakautta heikentävää vaiku
tusta voidaan malleissa lieventää mm. riskipe
rusteisilla talletussuojapreemioilla (Cordella ja
Levy yeyati 2002) ja vakavaraisuusvaatimuksil
la (Repullo 2004) tai talletuskorkojen säänte
lyllä (hellmann ym. 2000).

toisaalta kirjallisuudessa on tarkasteltu
useita vaikutuskanavia, joiden kautta pankki
kilpailun koveneminen voi edistää vakautta.

4 Kirjallisuuskatsauksia näistä tutkimuksista ovat mm. Al�
len ja Gale (2004), Carletti (2008), Carletti ja Hartmann
(2003) ja Stenbacka (2006).
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useissa näistä tutkimuksista tarkastellaan luo
tonottajien riskinoton kannustimia, toisin kuin
franchise value kirjallisuudessa. Mm. Boyd ja
de nicolo (2005) osoittavat, että tämä näkö
kulman vaihdos voi kääntää mallien tulokset
päälaelleen. heidän mallissaan pankkikilpailun
kiristyminen yksinkertaisesti alentaa luottokor
koja, mikä vähentää luotonottajien riskinottoa
ja sitä kautta parantaa vakautta. koskelan ja
stenbackan (2000) mallissa puolestaan luotto
korkojen aleneminen kasvattaa luotonottajien
investointivolyymeja. tietyillä investointitek
nologian ominaisuuksilla tämä investointivo
lyymien kasvu johtaa yritysten alempaan kon
kurssitodennäköisyyteen. Caminal ja Matutes
(2002) taas osoittavat, että monopolipankin
kaatumisriski voi olla suurempi kuin kilpailul
listen pankkien. heidän mallissaan monopoli
pankki myöntää kilpailullisia pankkeja suurem
pia luottoja, mikä tietyillä ehdoilla lisää pankin
kaatumisen riskejä. Allen ja Gale (2004) osoit
tavat, että pankkikilpailun kiristyminen voi
heikentää vakautta lisäämällä tartunnan riskejä
interbankmarkkinoilla. Lisäksi Carletti ym.
(2007) sekä saez ja shi (2004) osoittavat, että
kilpailun vallitessa interbankmarkkinat tarjoa
vat paremman suojan likviditeettishokkeja vas
taan.

Myös empiirisen kirjallisuuden tulokset
ovat ristiriitaisia. Mm. keeleyn (1990) ja jime
nezin (2007) tutkimukset antavat tukea fran
chise value paradigmalle. sen sijaan mm.
Boydin ym. (2007), de nicolon ja Loukoiano
van (2007) ja schaeckin ym. (2006) tulokset
ovat yhdenmukaisia sen kanssa, että pankkikil
pailun lisääntyminen edistää vakautta.5

6. Johtopäätökset

pankkien välisen kilpailun ja niiden riskinoton
suhdetta tarkastelevan kirjallisuuden merkitys
on suuri. kirjallisuus on osoittanut, että kilpai
lun vaikutukset voivat olla pankkitoimialalla
sen erityispiirteiden vuoksi hyvin erilaiset kuin
muilla toimialoilla. kirjallisuuden karhunpal
velus voi kuitenkin olla se, että se on saattanut
kaventaa ekonomistien näkemystä rahoitus
markkinoiden vakauden ja epävakauden moni
ulotteisesta luonteesta. olisikin toivottavaa,
että tutkimuksessa jatkossa tarkasteltaisiin laa
jemmin mm. vakausanalyysin työkalujen kehit
tämiseen liittyviä tutkimusongelmia. Myös ra
hoitusmarkkinoiden viimeaikainen myllerrys
on nostanut esiin useita tärkeitä tutkimuskoh
teita. esimerkkinä mainittakoon rahoitustoimi
alalla käytettyjen palkinta ja kannustinraken
teiden vaikutukset rahoitusyritysten riskinot
toon ja sitä kautta rahoitusjärjestelmien vakau
teen. 
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