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1. Johdanto

parhaillaan vallitseva rahoitus ja talouskriisi
on saavuttanut jo tässä vaiheessa (maaliskuu
2009) valtavat mittasuhteet, eivätkä kriisin seu
raavat vaiheet ole varmasti kenenkään tiedossa.
on syytä korostaa, että on aivan liian aikaista
antaa rahoitus ja talouskriisin syistä, seurauk
sista ja välittymismekanismeista mitään ehdot
tomia ja lopullisia vastauksia. jo kriisin tässä
vaiheessa on kuitenkin aiheellista eritellä näitä
tekijöitä. tässä artikkelissa pyritäänkin hah
mottamaan yhdysvalloista alkaneen rahoitus
kriisin syitä tämänhetkisen tilanteen, tiedon ja
tulkintojen valossa. 1

yhdysvalloista alkunsa saanut, rahoituskrii
sinä alkanut talouden ongelmatilanne on kär
jistynyt globaaliksi talouskriisiksi. rahoituskrii
si vaikutti aluksi, ja vaikuttaa edelleen, suoraan
rahoituksen saatavuuteen ja varallisuusesinei
den hintoihin (mukaan lukien valuuttakurssei

hin, joilla on huomattavia vaikutuksia kansain
väliseen kauppaan ja tuotantoihin). osa sen
vaikutuksista on kuitenkin epäsuoria ja �eläi
mellisiä henkiä�. nämä tekijät vaikuttavat yri
tysten luottamukseen, odotuksiin ja halukkuu
teen investoida sekä kuluttajien luottamukseen,
kulutukseen jne. rahoituskriisin vaikutukset,
olivatpa kuinka suoria tai epäsuoria tahansa,
ovat johtaneet kansainvälisen kaupan, inves
tointien ja muun taloudellisen toiminnan supis
tumiseen. siksi kriisin tässä vaiheessa olisi pu
huttava rahoituskriisin sijaan talouskriisistä.
kokonaiskysynnän riittämättömyys on tehnyt
(ikävä kyllä) näyttävän paluun maailmantalou
teen. Maailmanlaajuisen taantuman vaikutuk
setkin tulevat pahentamaan rahoituskriisiä.

ymmärtääksemme nykyistä talouskriisiä on
ymmärrettävä syitä, jotka aiheuttivat ja käyn
nistivät sen ensimmäisen vaiheen, toisin sanoen
yhdysvaltojen rahoituskriisin. tämä artikkeli
pyrkii vastaamaan seuraavaan kysymykseen:
miksi yhdysvaltojen rahoituskriisi on syntynyt?
yhtälailla kirjoitus joutuu vastaamaan kysymyk
seen, kuinka suhteellisen rajoittunut subprime
asuntolainakriisi voi aiheuttaa niin massiivista

* Kiit�n Esa Jokivuolta, Juha Kil�osta, Matti Pohjolaa, Jou
ko Vil�usta ja Matti Viréni� ko��enteista. Lis�ksi kiit�n
Tarja Yrjöl�� avusta kuvien teke�isess�.

1 Rahoituskriisi� Kansantaloudellisessa aikakauskirjassa on
aie��in k�sitell�t ��. Suvanto (200��).
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vahinkoa koko yhdysvaltojen rahoitusjärjestel
mälle?

yhdysvaltojen rahoituskriisin keskeisinä
syinä voidaan nähdä varjopankkijärjestelmä
(shadow banking system), löysä rahapolitiikka
ja globaalit vaihtotaseen epätasapainot. Varjo
pankkijärjestelmällä tarkoitetaan tässä kirjoi
tuksessa modernia de facto pankkijärjestel
mää, joka ei kuulu perinteistä pankkitoimintaa
koskevan säätelyn piiriin.

yhdysvaltojen rahoituskriisissä merkittä
vässä asemassa on ollut rahoitusmarkkinoiden
de facto liberalisointi: sääntelemättömät ra
hoitusmarkkinoiden toimijat, varjopankit, ovat
näytelleet entistä suurempaa roolia rahoitus
markkinoilla. kehitys, tie kohti rahoituskriisiä,
sopii hyvin historialliseen perspektiiviin, sillä
suurinta osaa teollisuusmaita kohdanneita ra
hoituskriisejä on edeltänyt rahoitusmarkkinoi
den liberalisointi (ks. esim. kaminsky ja rein
hart 1999). Varjopankkijärjestelmän riskialttius
on ollut keskeinen tekijä rahoitusmarkkinoiden
toiminnan vakavassa häiriötilassa.

yhdysvaltojen rahoituskriisissä merkittä
vässä asemassa ovat olleet myös löysä rahapo
litiikka ja globaalit vaihtotaseen epätasapainot.
jos poikkeamaa taylorin säännöstä tulkitaan
tarveharkintaiseksi rahapolitiikaksi, yhdysval
tojen 2000luvun alun rahapolitiikkaa voidaan
pitää tarpeettoman elvyttävänä normaalin ta
louskasvun aikana. Globaalit vaihtotaseen epä
tasapainot ovat myös osatekijä syntyneessä
kriisissä. ulkomaiset sijoittajat loivat kysyntää
arvopapereille ja mahdollistivat yhdysvaltojen
ulkoisen velkaantumisen. kehitys sopii histo
rialliseen perspektiiviin hyvin, sillä suurinta
osaa rahoituskriisejä on edeltänyt voimakas
pääoman virtaaminen maahan (ks. esim. ka
minsky ja reinhart 1999).

2. Rahoituskriisin keskeisiä syitä

2.1. Rahapolitiikka

yhdysvallat ajautui 2000luvun vaihteessa tek
nologiabuumia seuranneeseen taantumaan.
1990luvun lopun nousukaudella oli rakennet
tu huomattava – joskin talouden kannalta vä
hämerkityksellinen – osakkeiden hintakupla,
joka puhkesi 2000luvun alussa. taantuman
aikana yhdysvaltain keskuspankki toteutti
alan Greenspanin johdolla voimakkaan raha
politiikan keventämisen. keskuspankki alensi
kin ohjauskorkoa nopeasti ja useaan otteeseen
vuonna 2001. kuten kuviosta 1 näkyy, taantu
ma jäi yhdysvalloissa suhteellisen lieväksi,
vaikka työttömyys lisääntyikin lähes yhtäjaksoi
sesti noin kahden ja puolen vuoden ajan aina
vuoteen 2003 saakka.

Voimakas rahapolitiikan reaktio ja taantu
man suhteellinen lievyys loivat liiallista opti
mismia rahapolitiikan kyvykkyyteen tasoittaa
suhdanteita. Myös yhdysvaltain bruttokansan
tuotteen kasvun volatiliteetti oli vuoden 1985
jälkeen noin puolittunut edeltävään aikaan
nähden.2 taloustieteen nobelistin robert lu
casin sanoista vuodelta 2003 ei optimismia
puutu: �taantumien ehkäisemisen keskeinen
ongelma on ratkaistu, kaikessa käytännöllisessä
mielessä, ja on itse asiassa ratkaistu monen
vuosikymmenen ajan� (lucas 2003, 1).

jälleen kerran taloudessa ja rahoitusmark
kinoilla valtasi alaa – virheellinen – näkemys,
että suurten suhdannevaihteluiden aika oli aut
tamattomasti ohi. Makrotaloudellisten riskien
aliarvioiminen on ehkä omalta osaltaan vaikut
tanut siihen, että rahoitusmarkkinoilla riskejä
alihinnoiteltiin, antolainauksen standardit väl
jenivät ja velkaantumisen vipuvaikutusta käy

2 Katso esi�erkiksi Blanchard ja Si�on (2001).
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tettiin liiallisesti 2000luvun alussa.3 kuten
olivier Blanchard (2008) korostaa, suotuisalta
näyttävä taloudellinen ilmapiiri voi olla osa
syyllinen kriisiin, sillä luottobuumit ja huono
jen lainojen myöntäminen on tyypillisiä juuri
liiallisen talousoptimismin ajanjaksoille.

Vaikka talouskasvu alkoi olla hyvässä vauh
dissa vuonna 2003, yhdysvaltain keskuspankki
jatkoi vielä ekspansiivisen rahapolitiikan tiellä.
ohjauskorkoa jopa alennettiin huolimatta siitä,
että talouskasvu oli palannut lähelle normaalia
tasoa ja että ohjauskorot olivat jo lähtökohtai
sesti matalampia kuin niiden olisi pitänyt olla
taylorin säännön mukaan. alan Greenspan on
perustellut löysää rahapolitiikkaa deflaation

torjunnalla. Hänen mukaansa deflaation uhka
oli todellinen vuonna 2003 (Greenspan 2007).4

jälkikäteen on kuitenkin aiheellista kysyä, kuin
ka onnistunutta yhdysvaltain rahapolitiikka
2000luvun alussa oli.

john taylorin (1993) mukaan nimetty h��o
teettinen raha�olitiikkas��ntö, jolla on ollut
huomattava vaikutus keskusteluun rahapolitii
kan käytännön toteuttamisesta, voidaan kirjoit
taa muodossa

it = 0,04 + 1,5(pt – 0,02) + 0,5 �t
TK.

tässä yhtälössä it on keskuspankin ohjauskorko
hetkellä t, pt on inflaatio ja �t

TK on tuotantokui

Kuvio 1. Yhd�svaltain bruttokansantuotteen kasvu vuosinelj�nneksitt�in (kausitasoitettu sarja). �ar�aat alueet kuvaavat
NBER:n ���rittele�i� taantu�ia

3 Pikkarainen (200��) k�sittelee kannusti�ien roolia rahoi
tuskriisiss�.

4 Inflaatio on 2003 noin kahden �rosentin �aikkeilla ja nou
si 2004 noin kol�een �rosenttiin.

lähde: Federal reserve Bank of st. louis (2009).
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lu (toteutuneen ja talouskasvutrendin määrää
män potentiaalisen bruttokansantuotteen väli
nen ero). taylorin säännön mukaan ohjauskoron
tulee olla neljä prosenttia, jos tuotantokuilu on
nolla ja inflaatio vastaa inflaatiotavoitetta.

taylorin sääntöä voidaan tulkita hyvinkin
eri tavoin. yleisen tulkinnan mukaan sitä pide
tään vertailukohtana keskuspankin ohjausko
ron tarkoituksenmukaisesta tasosta ja poikkea
mia säännöstä pidetään tarveharkintaisena ra
hapolitiikkana. jos korko on alle (yli) taylorin
säännön mukaisen tason, rahapolitiikkaa voi
daan pitää elvyttävänä (supistavana).

kuviossa 2 on kuvattu yhdysvaltain keskus
pankin ohjauskorkoa/tavoitekorkoa (federal
funds target rate) mustalla yhtenäisellä viivalla
ja taylorin säännön mukaista ohjauskorkoa

harmailla viivoilla. keskuspankin tuotantokui
lu tarkoittaa keskuspankin johtokunnan (Board
of Governors) laskelmaa tuotantokuilusta.
Vuoden 2000 jälkeen sitä ei ole ollut saatavilla.
siksi vuoden 2000 jälkeisissä laskelmissa on
käytetty yhdysvaltojen kongressin budjettitoi
miston (Congressional Budget office, CBo)
laskelmia tuotantokuilusta (poole 2007).5 ku
viosta käy hyvin ilmi, että keskuspankin ohjaus
korko oli selvästi alle taylorin säännön mukai
sen tason koko 2000luvun alun.6

Kuvio 2. Yhd�svaltain keskus�ankin ohjauskorko (�usta �hten�inen viiva) ja Ta�lorin s��nnön ehdotta�a korkotaso (har�aat
viivat)

lähde: poole (2007, 6).

5 Willia� Poolen (2007) laskel�at �erustuvat ”reaaliaikai
sen datan” k��ttöön eli dataan, joka oli keskus�ankin k��
tett�viss� korko���töksi� tehdess�.

6 Vaihtoehtoinen selit�s on, ett� CB�tuotantokuilu arvioi
todelliset tuotantokuilut v��rin.
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kuviossa 3 on kuvattu yhtenäisellä viivalla
keskuspankin ohjauskorkoa ja katkoviivalla
korkoa, joka olisi ollut taylorin säännön (yh
distettynä ohjauskoron tasaamiseen) mukaista
rahapolitiikkaa vain vuoden 2001 taantuman
jälkeen. laskelmat perustuvat oletukseen, että
keskuspankki aloittaa koron nostamisen taan
tuman pahimman vaiheen jälkeen vuonna 2002
ja tasaa ohjauskorkoa muuttamalla sitä vain
0,25 prosenttiyksikköä kerralla. kuviosta käy
ilmi, että korkoja olisi pitänyt taylorin säännön
mukaan nostaa ripeämmin 2000luvun alussa.

kuvioista 2 ja 3 käy ilmi, että molemmilla
mittareilla mitattuna keskuspankin ohjauskor
ko oli lähes koko 2000luvun puolivälin selväs
ti alle taylorin säännön ehdottaman tarkoituk
senmukaisen korkotason. 2000luvun alun ra
hapolitiikkaa voidaankin pitää huomattavan –
ja tarpeettoman – elvyttävänä jopa normaalin

talouskasvun aikana. taylorin säännön para
metrit perustuvat yhdysvaltain keskuspankin
menneeseen käyttäytymiseen. siksi voidaan
myös sanoa, että 2000luvun alussa nimellisko
rot pidettiin huomattavasti alempana kuin nii
den historiallisen kokemuksen mukaan olisi
tullut olla.

tässä vaiheessa on kuitenkin todettava, että
aina 1980luvun alusta lähtien sekä reaali että
erityisesti nimelliskorkojen trendi on ollut las
keva sekä yhdysvalloissa, japanissa että euroo
passa. Mutta joka tapauksessa 2000luvun alun
matalan ja jopa negatiivisen (2003–2004) reaa
likoron aikaa voidaan pitää ongelmallisena.7

esimerkiksi john taylor (2007, 2–3) tuo
esiin sen, että matalat korot – tai tarjolla olleet

Kuvio 3. Yhd�svaltain keskus�ankin ohjauskorko (�hten�inen viiva) ja Ta�lorin s��ntöön �erustuva kontrafaktuaalinen
korko (katkoviiva)

lähde: taylor (2007, 5).

7 Reaalikorot laskivat Yhd�svalloissa �ariksi vuodeksi jo�a
ne�atiivisiksi, ensi���ist� kertaa sitten vuoden 1979.
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suuret määrät likviditeettiä, jota matalat korot
vaativat – edistivät ainutlaatuista ja äkillistä
asuntoihin kohdistunutta kysyntää. korkojen
ollessa huomattavasti alle taylorin säännön eh
dottaman ohjauskoron tason yhdysvaltain kes
kuspankki käytännössä kannusti asuntojen
hintarallia.8

Matalien korkojen takia asuntolainat olivat
erittäin halpoja ja houkuttelevia. erityisesti
muuttuvakorkoiset asuntolainat, joiden takai
sinmaksun alkuosa oli tavallista huokeampi ja
ensimmäiset vuodet lyhennysvapaita, olivat
houkuttelevia. asuntoihin kohdistunut äkilli
nen kysynnän lisääntyminen nosti asuntojen

hintoja voimakkaasti vuosina 2003–2005 (ks.
kuvio 4). Hintojen nousu aiheutti aluksi itseään
ruokkivan kysynnän lisääntymisen. Hintojen
noustessa asuntolainojen laiminlyönnit ja ulos
mittaukset vähenivät. tämä kehitys ulottui
myös korkeariskisiin subprimeasuntolainoihin
ja johti siihen, että niille annettiin aiheetto
man korkeita luottoluokituksia (taylor 2007,
2–3).

kun nimelliskorot nousivat normaalille ta
solle, asuntojen kysyntä alkoi hiljalleen hiipua
ja hinnat alkoivatkin laskea vuoden 2006 lopul
la. asuntolainojen takaisinmaksujen laimin
lyönnit ja ulosmittaukset kasvoivat nopeasti ja
johtivat subprimeasuntolainamarkkinoiden ja
niihin sidoksissa olleiden johdannaismarkki
noiden romahtamiseen (taylor 2007, 3).

john taylorin näkemyksen mukaan syy
asuntokuplaan (ja siten rahoituskriisin synty

Kuvio 4. S&P/CaseShillerasuntohintaindeksi vuosinelj�nneksitt�in

lähde: standard & poor’s (2009).

�� Ahrend, Cournede ja Price (200��) esitt�v�t e��iirist� tie
toa, jonka �ukaan ajat, jolloin ni�elliskorot ovat �elko
�itk��n ja huo�attavasti alle Ta�lorin s��nnön ehdotta�an
tason, ovat sidoksissa asuntojen hintojen nousuun.
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miseen) oli lähes yksinomaan rahapolitiikka.9

Mielestäni tämä on hieman liian pitkälle mene
vä johtopäätös. jos kohta on valmis omaksu
maan näkemyksen, jonka mukaan rahapolitii
kalla on huomattava rooli 2000luvun alun
suhdannekehityksessä, tämä ei tarkoita, että
rahapolitiikalla voidaan yksin selittää asunto
markkinoiden kehitys ja tie umpikujaan.

ahrend, Cournede ja price (2008) osoitta
vat, että asuntojen hintojen voimakkaat nousut
ovat yhteydessä sekä poikkeamiin taylorin
säännöstä (siis rahapolitiikkaan) että rahoitus
markkinoiden liberalisointiin ja/tai finanssiin
novaatioihin. kuten myöhemmin tässä kirjoi
tuksessa argumentoidaan, asuntomarkkinoiden
kehityksessä (ja laajemmin 2000luvun alun
suhdannekehityksessä) on otettava huomioon
2000luvun alun rahoitusmarkkinoiden kehi
tys, toisin sanoen varjopankkijärjestelmän nou
su ja uudet asuntorahoitusinstrumentit.

kuinka merkittävä tekijä rahapolitiikka on
rahoitus ja talouskriisissä? tähän kysymykseen
on vaikea antaa tyhjentävää vastausta, mutta
ehkä historiasta voidaan oppia jotakin. yhdys
valtain rahapolitiikassa on ollut aiemminkin
merkittäviä poikkeamia taylorin säännöstä.
esimerkiksi taylorin (1999) tutkimuksesta käy
ilmi, että yhdysvaltain keskuspankin ohjaus
korkopolitiikka oli aina 1960luvun puolivälis
tä 1970luvun loppuun saakka liian löysää.10

poikkeama taylorin säännöstä oli pitkään jopa
neljästä kuuteen prosenttiyksikköä 1970luvul
la. tämän rahapolitiikan voidaan katsoa aiheut

taneen makrotaloudellista epästabiilisuutta ja
inflaatiota 1960 ja 1970luvuilla. poikkeamat
säännöstä eivät kuitenkaan aiheuttaneet mas
siivista vahinkoa taloudelle ja rahoitusjärjestel
mälle. siksi on varsin epätodennäköistä, että
rahapolitiikka yksistään voi selittää nykyisen
rahoituskriisin.

2.2. Globaalit vaihtotaseen epätasapainot

Mutta kukapa olisi vielä pari vuosikymmentä
sitten uskonut, että kansainvälisten rahoitus
markkinoiden integraatio johtaa yhdysvaltojen
velkaantumiseen ja kehittyvien talouksien vaih
totaseen ylijäämiin? kuten olivier Blanchard
(2007) sanoo, kehityksen piti kulkea täysin
päinvastaiseen suuntaan. kehittyvien maiden
palkat olivat matalat, ja niillä oli globalisaation
ansiosta mahdollisuus käyttää kehittyneempää
teknologiaa. niinpä näissä maissa olisi voinut
ennakoida olevan korkean investointiasteen.
toisaalta hyvien kasvunäkymien tuli ruokkia
kulutusta ja johtaa matalaan säästämisastee
seen. kehittyvien talouksien vaihtotaseiden
olisi siten voinut ennustaa olevan alijäämäisiä.

toisaalta ennustettiin, että rikkailla teolli
suusmailla on matala investointiaste ja korkea
säästämisaste. teollisuusmaiden vaihtotaseen
piti siis olla ylijäämäinen. toisin sanoen kehi
tyksen piti mennä siihen suuntaan, että kehit
tyvät taloudet velkaantuvat teollisuusmaille.
kehitys lähtikin juuri toiseen suuntaan: pää
omat ovat virranneet kehittyvästä aasiasta (eri
tyisesti kiinasta) ja öljyntuottajamaista yhdys
valtoihin (Blanchard 2007).

yhtenä syynä globaaliin rahoitus ja talous
kriisiin on nähty globaali säästämisen ylitarjon
ta (global saving glut) tai hieman toisin sanoin
globaali halutun säästämisen ja investointien
yhteensovittamattomuus. yhdysvaltojen kes

9 Asuntoku�lan s�ist� on ole�assa hie�an vastakkaisiakin
n�ke��ksi�. Esi�erkiksi Ne�ro ja �trok (2007) ovat tutki
�uksessaan sit� �ielt�, ett� asuntojen hintaku�la aiheutui
�aikallisista hintaku�lista ja raha�olitiikan rooli asuntojen
hintaku�lassa oli suhteellisen �ieni.

10 Lö�s� raha�olitiikka tarkoittaa t�ss�, ett� ohjauskorko oli
alle Ta�lorin s��nnön ehdotta�an korkotason.
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kuspankin nykyinen johtaja Ben Bernanke
(2005) on argumentoinut, että viimeisen vuosi
kymmenen aikana yhdistelmä erilaisia tekijöitä
on aiheuttanut huomattavan lisääntymisen glo
baalissa säästämisen tarjonnassa (globaalin
säästämisen ylitarjonnan) mikä selittää yhdys
valtain vaihtotaseen vajeen kasvamista ja pit
kien korkojen suhteellisen matalaa tasoa koko
tämän päivän maailmassa. kehittyvien maiden
runsaaseen säästämiseen vaikuttivat menestyk
sekäs vientivetoinen kasvustrategia ja öljyn kor
kea hinta, jotka toivat kehittyville maille huo
mattavia lisätuloja 2000luvulla.

olivier Blanchard (2007) korostaa kolmea
asiaa: globaalien vaihtotaseen epätasapainojen
syynä on ensiksikin kehittyvien talouksien run
sas säästäminen, toiseksi se, että kehittyvien
talouksien rahoitusjärjestelmän toimimatto
muus ja muut ongelmat rajoittivat investointe

ja kehittyviin maihin, joten säästöt oli investoi
tava muualle. kolmanneksi, näille säästöille
löytyi kysyntää yhdysvalloista: sekä yksityisen
että julkisen sektorin matala säästämisaste ve
tivät pääomia ulkomailta.

tässä yhteydessä on kuitenkin todettava,
että globaalia säästämisen ylitarjontaa voidaan
pitää terminä hieman harhaanjohtavana, kuten
taylor (2008) tuo esiin. kyseessä oli enemmän
kin tilanne, jossa säästäminen ylitti investoinnit
vain yhdysvaltojen ulkopuolella. kuviosta 5
käy ilmi, että globaali säästämisaste oli histo
riallisen matala 2000luvun alussa. joten selitys,
jonka mukaan globaali säästämisen ylitarjonta
vaikutti maailmankorkojen huomattavaan las
kuun, ei vaikuta kovinkaan uskottavalta.

Vaikka termiä globaali säästämisen ylitar
jonta voidaan pitää hieman harhaanjohtavana,
yhdysvaltojen ja muun maailman välillä vallit

Kuvio 5. Globaali s��st��inen ja investoinnit, �rosenttia bruttokansantuotteesta

lähde: iMF (2005, 92).
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si silti huomattava vaihtotaseen epätasapaino
2000luvun alussa: yhdysvallat velkaantui. se
otti vuonna 2004 vastaan noin 75 % ylijäämä
maiden vaihtotaseen ylijäämistä (ks. esim. ro
goff 2009).

yhdysvaltain likvidit ja toimivat – niin vielä
ennen vallitsevan kriisiä ajateltiin – rahoitus
markkinat olivat jossakin määrin luonnollinen
sijoituskohde ulkomaiselle pääomalle. oman
ongelmansa muodostaa kiinan kiinteän valuut
takurssin politiikka. ylläpitääkseen vientive
toista talouskasvua se on pitänyt valuuttansa
ulkoisen arvon liian heikkona. kiinteän valuut
takurssin ylläpitäminen silloin, kun valuutta on
aliarvostettu, vaatii ulkomaisten sijoitusten ak
kumuloimista.

olivatpa kiinan kanssa tekemisissä tai ei
vät, ulkomaiset sijoittajat vaikuttivat ainakin
kahdella tärkeällä tavalla yhdysvaltain talou
teen. ensiksi he loivat sen rahoitusmarkkinoil
le runsaasti kysyntää maturiteetiltaan lyhyille ja
luottoluokitukseltaan korkeille arvopapereille.
toiseksi ulkomaiset pääomat mahdollistivat
yhdysvaltain ulkoisen velkaantumisen. pelkäs
tään ulkomaiden syyttäminen vaihtotaseen va
jeesta on kuitenkin varsin hedelmätöntä, sillä
yhdysvalloissa yksityisen sektorin säästämisas
te oli riittämätön ja julkisen talouden vaje oli
omalta osaltaan aiheuttamassa vaihtotaseen va
jetta.

yhdysvaltojen vaihtotaseen vaje voidaan
nähdä keskeisenä tekijänä nykyisessä rahoitus
kriisissä. ulkomaisten sijoitusten voimakas vir
ta yhdysvaltoihin ei ole tarkoittanut ainoastaan
sen ulkoista velkaantumista vaan myös dollarin
yliarvostusta.11 kuten esimerkiksi kaminsky ja
reinhart (1999) tuovat esiin, pankkikriiseille

on ollut tyypillistä, että ne tapahtuvat talouden
painuessa taantumaan kasvujakson jälkeen, jol
le on ominaista luottojen nopea kasvu, voima
kas pääoman virtaaminen maahan ja yliarvos
tettu valuuttakurssi. kaikki nämä pankkikriisin
ominaispiirteet ovat täyttyneet yhdysvaltojen
viime vuosien talouskehityksessä. lisäksi rein
hart ja rogoff (2008) korostavat, että vaihtota
seen vaje on siellä ollut huomattavasti suurem
pi kuin vajeet ovat tyypillisesti olleet teollisuus
maita kohdanneissa pankkikriiseissä.

3. Varjopankkijärjestelmän nousu
ja tuho

yhdysvaltojen rahoituskriisissä merkittävässä
asemassa on ollut rahoitusmarkkinoiden libe
ralisoituminen: sääntelemättömän pankkitoi
minnan merkityksen kasvaminen. kuten ka
minsky ja reinhart (1999) sanovat, suurinta
osaa teollisuusmaita kohdanneita pankkikrii
sejä on edeltänyt rahoitusmarkkinoiden libera
lisointi. reinhart ja rogoff (2008, 342) koros
tavat, että vaikka yhdysvalloissa ei ole toteu
tettu merkittävää de jure rahoitusmarkkinoi
den liberalisointia, rahoitusmarkkinoilla on
ollut epäilemättä käynnissä de facto liberali
sointi.12 uudet sääntelemättömät, tai kevyesti
säännellyt, rahoitusmarkkinoiden toimijat ovat
näytelleet entistä suurempaa roolia yhdysval
tain rahoitusmarkkinoilla.

11 Katso esi�erkiksi Blanchard, Giavazzi ja S�a (2005) tai
�bstfeld ja Ro�off (2007).

12 GlassStea�alllain ku�oa�inen vuonna 1999 on toki de
jure liberalisointi. Se lis�si liike�ankkien �ahdollisuuksia
toi�ia investointi�ankkien tavoin ja kasvatti niiden riskin
otto�ahdollisuuksia. T�t� ei ehk� voida kuitenkaan �it��
�erkitt�v�n� tekij�n� kriisiin, sill� keskeise���n on�el
�an ovat �uodostaneet rahoituslaitokset, jotka eiv�t ole
kuuluneet s��ntel�n �iiriin (ks. esi�. Kru��an 2009,
163).
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3.1. Uusi vaihe asuntorahoituksessa

yhdysvalloista alkaneeseen rahoituskriisiin
voidaan nähdä useita syitä, mutta yksi tärkeim
mistä on kuitenkin asuntomarkkinabuumi. ku
ten edellä on jo mainittu, yhtenä syynä asunto
jen kysynnän kasvuun voidaan pitää matalien
korkojen aikaa. syyksi on katsottava myös liial
linen usko asuntojen hintojen �ikuiseen� nou
suun. tämä johti asuntolainojen kysynnän ja
tarjonnan lisääntymiseen. kysynnän kasvuun
sen vuoksi, että jos asuntolainan lyhennyksissä
tuli ongelmia, asuntolainan ottaja pääsi asunto
lainasta eroon myymällä asunnon silloin kun
hinnat nousivat. liiallinen optimismi ja riskien
aliarvioiminen johtivat myös väljentyneeseen
luotonantoon. kun asuntojen hinnat nousivat,
myymällä asunnon myös lainanantajat pääsivät
eroon huonosta asuntolainasta ilman tappioi
ta.

yhtenä syynä asuntokuplaan ja ongelmiin
on tarjottu �luo ja hajauta� mallia (originate
and distribute model). kun alkuperäinen lai
nanantaja myy asuntolainan eteenpäin, sen ei
tarvitse välittää asuntolainan takaisinmaksusta.
Mutta kysymisen arvoinen kysymys on tässä
asiayhteydessä se, miksi kukaan sijoittaja on
halukas ostamaan tällaisen asuntolainan tai
vain osan siitä. Mahdollisen hyvän tuoton takia
tietysti, mutta uusiin rahoitusinstrumentteihin
liittyvät riskit aliarvioitiin ja se omalta osaltaan
vaikutti väljentyneeseen luotonantoon.

Vaikka �luo ja hajauta� mallia on tarjottu
selitykseksi ongelmiin, asuntokuplaan ovat syy
nä myös muut tekijät. sillä ilman liiallista opti
mismia taloudelliseen tilanteeseen ja uusiin
rahoitusinstrumentteihin liittyvien riskien ali
arviointia �luo ja hajauta� malli ei olisi voinut
elää niin laajasti kuin se teki 2000luvulla. ku
ten kriisin seuraavat vaiheet osoittivat, tämä

malli romahti välittömästi, kun sijoittajien usko
asuntolainoihin sidoksissa olleisiin arvopape
reihin loppui.

kuten esimerkiksi paul krugman (2009) ja
olivier Blanchard (2008) korostavat, asuntolai
nojen arvopaperistaminen (securization) ei ole
uusi ilmiö, mutta sen luonne ja määrä muuttui
vat 2000luvulla. arvopaperistamisessa on kyse
suuren asuntolainamäärän kokoamisesta ja
myymisestä viipaleina sijoittajille, jotka saavat
asuntolainan lyhennykset. se muuttui kahdessa
suhteessa. ensiksi asuntolainojen arvopaperis
taminen levisi myös korkeariskisiin subprime
asuntolainoihin. toiseksi toiminta laajeni, ja
vuoden 2008 puolivälissä jo yli 60 % asuntolai
noista oli arvopaperistettu. kuviossa 6 kuva
taan arvopaperistettujen asuntolainamarkki
noiden rahavirtoja ja altistumista riskeille.

keskeinen rahoitusinnovaatio, joka mah
dollisti subprimelainojen arvopaperistamisen,
oli vakuudellinen velkasitoumus (collateralized
debt obligation, Cdo). se tarjoaa osuuksia
suuresta asuntolainaryhmästä, joka on koottu
yhteen ja myyty viipaleina sijoittajille, jotka saa
vat asuntolainoihin liittyvät maksut. osa Cdo
osuuksista on senioriosuuksia (senior shares),
jotka saavat ensisijaisen saamisoikeuden asun
tolainoihin liittyviin maksuihin. tämän piti
tehdä senioriosuuksista turvallisia sijoituskoh
teita (ks. esim. krugman 2009, 149–150).

Myös luottoluokittajat aliarvioivat näihin
osuuksiin liittyvät riskit pahemman kerran ja
antoivat riskialttiille sijoituksille jopa aaa
luottoluokituksia. tämä kasvatti subprime
asuntolainojen markkinoita, koska monet insti
tutionaaliset sijoittajat, kuten eläkerahastot,
voivat sijoittaa ainoastaan korkean luottoluo
kan arvopapereihin (krugman 2009, 150).
alemman senioriluokituksen saaneet osuudet
saivat vastaavasti matalampia luottoluokituk
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sia. Vaikka subprimelainojen riskejä (tietysti)
arvioitiin, ne aliarvioitiin pahasti.

kuten nouriel roubini (2007) asian ilmaisi,
Cdoosuuksien käyttö oli kuin mustaa magiaa,
jolla subprimelainoja ja BBBluottoluokkaan
kuuluvia kiinteistövakuudellisia arvopapereita
(mortgage backed securities, MBs) muutettiin
aaaluottoluokkaan kuuluviksi. raghuram
rajan (2008) meni vielä pidemmälle kuvates
saan, että strukturoiduilla arvopapereilla muu
tettiin �lyijy kullaksi�. tilannetta ei myöskään
auttanut uusien asuntorahoituksessa käytetty
jen rahoitusinstrumenttien monimutkaisuus.13

yksi syy niiden suosion kasvuun oli riskit
tömien valtion obligaatioiden reaalisen tuoton
painuminen historiallisen alas. tämä ajoi sijoit
tajia etsimään ankarasti parempaa tuottoa ob
ligaatioiden tyyppisistä instrumenteista, joilla
pystyi kompensoimaan riskittömien sijoitus
kohteiden tuottojen laskua (Financial services
authority 2009, 12–14).

3.2. Varjopankkijärjestelmän nousu –
rahoitusjärjestelmän huomaamaton
muutos

ennen kuin käsitellään nykyistä rahoituskriisiä,
on hyödyllistä käydä läpi lyhyt oppimäärä
pankkitoiminnan ideasta ja historiasta. pank
kien yksi keskeisimmistä toimista on allokoida
rahoitusta rahoitusalijäämäisten ja ylijäämäis
ten toimijoiden välillä. toinen keskeinen pan
kin ominaisuus on, että se lupaa tallettajille
mahdollisuuden vetää talletukset pois pankista.
näin toimitaan, vaikka suurinta osaa pankkien

talletuksista ei voida likvidoida samanaikaises
ti. pankit ottavat vastaan talletuksia ja lainaavat
suuren osan näistä rahoista muille. näin pank
kien kassaan jää vain varsin vähän likvidejä
varoja.

aika ajoin historian saatossa pankkeja on
kohdannut ns. pankkipako (bank run/a run on
the bank), kun suuret määrät asiakkaita ovat
vetäneet talletuksiaan pois pankeista, jotka
saattavat olla maksukyvyttömiä. kun talletuk
sia vedetään pois pankista, joutuu pankki myy
mään varallisuuttaan usein nopeasti ja mahdol
lisesti hinnoilla, jotka ajavat pankin vaikeuk
siin.

perinteisiä talletuspankkeja on historian
saatossa kohdannut kaikissa maissa pankkipa
ko, myös yhdysvalloissa. siellä koettiin pank
kikriisejä vuosina 1873 ja 1907, jolloin sarja
pankkipakoja romahdutti pankkeja ja rahoitus
laitoksia dominonappuloiden tavoin. Vuoden
1907 pankkikriisiä seurasi pankkireformi, kun
vuonna 1913 luotiin keskuspankkijärjestelmä.
tavoitteena oli pakottaa kaikki talletuksia vas
taanottavat rahoituslaitokset pitämään riittäviä
reservejä ja avaamaan taseet valvonnalle. uusi
järjestelmä ei kuitenkaan pystynyt estämään
pankkikriisejä ja pankkipakoja, vaan 1930lu
vun lamassa pankkikriisi ulottui koko yhdys
valtoihin. yleisen tulkinnan mukaan se oli kes
keinen tekijä, joka muutti vakavan taantuman
suureksi lamaksi (krugman 2009, 154–157).

sen jälkeen syntyi Glasssteagalllaki, jonka
avulla luotiin kehittyneempi turvaverkkojärjes
telmä pankeille. laki muun muassa erotteli
pankit liikepankkeihin (commercial bank) ja
investointipankkeihin (investment bank). lii
kepankit saivat ottaa vastaan talletuksia, inves
tointipankit taas eivät. liikepankkien riskinot
tomahdollisuuksia rajoitettiin, ja ne saivat oi
keuden ottaa lainaa keskuspankilta. tärkeintä

13 Gorton (200��) valaisee asuntorahoituksessa k��tett�jen
rahoitusinstru�enttien ideaa. Kauko (200��) k�sittelee
strukturoidun rahoituksen ja sub�ri�ekriisin v�list� �hte�t
t�.
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kuitenkin oli ehkä se, että keskuspankki takasi
liikepankkien talletukset. tämä on käytännös
sä lopettanut pankkipaot (krugman 2009,
157).

investointipankit sen sijaan jäivät kevyem
min säännellyiksi. tämä hyväksyttiin, koska
investointipankit eivät kyenneet ottamaan vas
taan talletuksia. lisäksi niiden nähtiin olevan
turvassa pankkipaoilta. pankkikriisien ajan piti
olla ohi, koska pankkien kuviteltiin olevan
säänneltyjä, vakuutettuja ja turvassa. Harmi
vain, että osa modernista de facto pankkijär
jestelmästä on jäänyt pahasti sääntelemättö
mäksi (krugman 2009, 153–157).

Viimeisten vuosikymmenten aikana yhdys
valtain rahoitusjärjestelmä on kehittynyt paljol
ti sellaisen pankkitoiminnan varaan, joka on
perinteisen ja säännellyn pankkitoiminnan ul
kopuolella. syy tähän on selvä: liikepankkien
sääntelystä aiheutuu joskus huomattaviakin
kustannuksia. liikepankit joutuvat pitämään
sekä likvidejä reservejä ja pääomia että maksa
maan talletusten vakuusjärjestelmän piiriin
kuulumisesta. käyttämällä säänneltyyn pankki
järjestelmään kuulumattomia rahoituslaitoksia
rahoituksen välittämisestä tuli halvempaa.
kääntöpuolena on kuitenkin se, että tämä toi
minta ei ole säänneltyä pankkitoimintaa suojaa
vien turvaverkkojen ulottuvissa (krugman
2009, 159).

niistä instituutioista ja järjestelyistä, jotka
toimivat rahoituksen välittämisessä, mutta eivät
ole perinteisen ja säännellyn liikepankkijärjes
telmän piirissä, käytetään englannin kielessä
termejä �parallel banking system,� �nonbank
financial system,� �shadow financial system�
tai �shadow banking system.� tässä kirjoituk
sessa puhutaan varjopankkijärjestelmästä. ter
min lanseeraaja lienee paul McCulley. Hän
käytti termiä, koska järjestelmä pysyi piilossa

vuosien ajan ja ei ollut perinteistä pankkitoi
mintaa koskevan säätelyn piirissä (CnnMoney.
org 2007).

Varjopankkijärjestelmä koostuu siis rahoitus
laitoksista, jotka toimivat pankkien tavoin, mut
ta eivät ole niiden säätelyn piirissä. nouriel
roubinin (2008) mukaan tähän järjestelmään
kuuluville laitoksille on tyypillistä, että ne
pankkien tavoin ottavat lainaa lyhytaikaisessa
ja likvidissä muodossa. toisaalta niiden anto
lainaus ja/tai investoinnit ovat pitkäaikaisem
missa ja vähemmän likvideissä muodoissa. Var
jopankkijärjestelmän osia ovat: siV (structu
red investment vehicle) ja conduiterikoissijoi
tusyhtiöt, rahamarkkinarahastot (money market
funds), monolineyhtiöt (monolines), investoin
tipankit, hedgerahastot ja muut rahoituslaitok
set, jotka eivät ole perinteisiä pankkeja.14

kaikki nämä rahoituslaitokset ovat alttiita
markkinariskille, luottoriskille ja erityisesti lik
viditeettiriskille, sillä niiden vastuut ovat lyhyt
aikaisessa ja likvidissä muodossa, kun taas nii
den varallisuus on pidempiaikaisessa ja vähem
män likvidissä muodossa. Mutta päinvastoin
kuin pankeilla, näillä laitoksilla ei ole suoraa tai
epäsuoraa mahdollisuutta käyttää keskuspan
kin ns. hätärahoitusta, koska ne eivät ole talle
tuksia vastaanottavia laitoksia (roubini 2008.)

kuten esimerkiksi yhdysvaltain nykyinen
valtiovarainministeri timothy Geithner (2008)
on korostanut, yhdysvaltain rahoitusjärjestel
mä koki 2000alun nousukaudella suuren ra
kenteellisen muutoksen. osuus varallisuudesta,
joka allokoitiin perinteisen pankkijärjestelmän
ulkopuolella, kasvoi tuolloin dramaattisesti.
Vuoden 2007 alussa markkina, jonka muodos
tavat omaisuusvakuudelliset yritystodistukset

14 Rahoitusj�rjestel���n liitt�v�� sanastoa esittelev�t Ala
nen, Kauko, Saarenhei�o ja V�li��ki (200��: 1��).
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(assetbacked commercial paper, aBCp), siV
erikoissijoitusyhtiöt, arps (auction rate pre
ferred security), toB (tender option bond) ja
Vrdn (variable rate demand note), kasvoi
noin 2,2 biljoonaan dollariin. kolmikantarepo
jen (triparty repo) koko kasvoi kahteen ja puo
leen biljoonaan dollariin. Hedgerahastoissa
olevan varallisuuden arvo oli noin 1,8 biljoonaa
dollaria. Viiden suurimman investointipankin
taseissa oli varallisuutta neljän biljoonan arvos
ta. kuten timothy Geithner (2008) toi myös
esiin – vertailun vuoksi – viiden suurimman
perinteisen pankin varallisuus oli vain noin 6
biljoonaa ja koko pankkijärjestelmän varalli
suus noin 10 biljoonaa dollaria.

Hän huomautti myös seikasta, joka viran
omaisten ja rahoituslaitosten olisi tullut huo
mata jo jokin aika sitten: varjopankkijärjestel
mä on riskialtis. tämä johtui siitä, että rahoi
tuslaitosten pitkäaikaiset, riskiset ja suhteelli
sen epälikvidit varat ovat rahoitettu lyhytaikai
silla veloilla. tämä teki varjopankkijärjestelmän
alttiiksi klassiselle pankkipaolle, koska se jäi
ilman keskuspankkijärjestelmän tarjoamaa tal
letussuojaa, joka jo olemassaolollaan ehkäisee
pankkipakoja.

3.3. Varjopankkijärjestelmän tuho –
uudentyyppinen pankkikriisi

subprimeasuntolainoista alkaneita ongelmia
ei voida missään nimessä pitää rahoituskriisin
keskeisenä ongelmana. ne muodostivat enem
mänkin vain rahoitusmarkkinoiden heikoim
man lenkin, joka sattui pettämään ensimmäise
nä.

kuten aiemmin mainittiin, asuntojen hinnat
lähtivät yhdysvalloissa hitaaseen laskuun jo
vuoden 2006 aikana (ks. kuvio 4). Hintojen
lasku oli kuitenkin aluksi, ainakin s&p/Case

shillerhintaindeksin mukaan, suhteellisen hi
dasta. se vei kuitenkin pohjan pois toiminnalta,
joka oli perustunut (järjettömään) uskoon hin
tojen jatkuvasta noususta. kuten aiemmin mai
nittiin, korkojen nousu vähensi asuntojen ky
syntää.

Mutta syntyvien ongelmien syinä on nähtä
vä myös ylimitoitetut lainat suhteessa velallis
ten maksukykyyn ja sopimukset, joissa lainojen
maksut nousevat huomattavasti parin ensim
mäisen vuoden jälkeen. asuntojen hintojen
lasku merkitsi, että asunnon panttiarvo muut
tui riittämättömäksi. osa asuntolainoista ja
niihin sidoksissa olleista arvopapereista menet
ti siten arvoa.

totuuden hetki koitti vuonna 2007, kun
korkeariskisten subprimeasuntolainojen on
gelmat tulivat näkyviin. kuten aiemmin mainit
tiin, asuntolainoista riippuvat vakuudelliset
velkasitoumukset (Cdot) oli purettu etuoikeu
tettuihin senioriluokan osuuksiin ja alemman
senioriluokan osuuksiin. jälkimmäiset pääsivät
tuottoihin vain, jos ylemmän senioriluokan
osuudet olivat saaneet ensin maksusuorituksen
(krugman 2009, 168).

kun kävi ilmeiseksi, että alemman seniori
luokan osuuksille ei jäänyt enää paljoakaan ja
ettavaa, näiden osuuksien hinnat laskivat jyr
kästi. ja kun osuuksien kauppa käytännössä
loppui, ei uusille subprimeasuntolainoille löy
tynyt enää lainkaan ostajia. siten niiden myön
täminen käytännössä loppui. näin yksi asunto
kysynnän komponentti poistui markkinoilta,
mikä pahensi asuntomarkkinoiden tilaa. kun
viimein kävi ilmeiseksi, että yhdysvaltain asun
tomarkkinoilla oli valtava kupla, lähes kaikkien
asuntolainoihin sidoksissa olleiden arvopape
reiden hinnat laskivat (krugman 2009, 168).

Vuonna 2007 alkoi uudentyyppinen pank
kipako ja itseään ruokkiva noidankehä, velka
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vivun purkamisprosessi (deleveraging). sen
voimakkuuden syiksi on nimetty useita tekijöi
tä. keskeisiä ovat kuitenkin seuraavat kaksi:
rahoitusjärjestelmän laitosten läheinen riippu
vuus toisistaan ja niiden velkaantumisen vipu
vaikutuksen runsas käyttö. rahoituslaitokset
ovat kasvavissa määrin rahoittaneet sijoitustoi
mintaa vieraalla pääomalla maksimoidakseen
oman pääoman tuottoa.

kuten olivier Blanchard (2008, 11–14) sa
noo, rahoitusmarkkinoilla tapahtuneeseen noi
dankehään vaikutti kaksi käsitteellisesti erillis
tä, mutta vuorovaikutuksessa olevaa mekanis
mia, jotka vahvistivat rahoitusmarkkinoiden
noidankehää. ensimmäinen on puhtaasti mo
derni pankkipako. toinen vahvistusmekanismi
aiheutuu rahoituslaitosten tarpeesta pitää riit
tävää pääomasuhdetta.

rahoituslaitoksia voi kaikessa yksinkertai
suudessaan kuvata laitoksiksi, joiden taseen
vasemmalla puolella on varat ja oikealla velat.
oma pääoma on taas varojen ja velkojen ero
tus. kuten äsken mainittiin, monien rahoitus
laitosten täytyy pitää riittävää oman pääoman
osuutta. kun varojen arvo laskee ja tulee epä
varmemmaksi, rahoituslaitoksen maksukyvyt
tömyyden riski lisääntyy. tällaisessa tilanteessa
on kaksi vaihtoehtoa, nimittäin joko hankkia
lisää rahoitusta tai purkaa velkavipua (deleve
rage) myymällä osa varallisuudesta tai vähentä
mällä antolainausta. kun rahoituslaitosten kyky
ottaa lainaa vähenee, niiden täytyy myydä va
rallisuutta (Blanchard 2008, 11–14).

kun rahoituslaitokset vetivät suuria määriä
sijoituksia markkinoilta, järjestelmässä alkoi
itseään ruokkiva varallisuusesineiden myymi
nen ja hintojen lasku. ensimmäisenä askeleena
voidaan pitää huonojen varallisuusesineiden
hintojen laskua (tai romahdusta).

kun rahoitusmarkkinoita kohtaava sokki

on makrotaloudellinen, halukkaita ostajia on
vähän suhteessa myyjiin. kun kyseessä on pa
lava tarve myydä varallisuutta ja ostajia on
markkinoilla vähän suhteessa myyjiin, varalli
suusesineiden hinnat laskevat jyrkästi ja no
peasti. Hintojen lasku supistaa niiden rahoitus
laitosten taseita, jotka pitävät hallussa näitä
omaisuuseriä. seuraavaksi ne ovat puolestaan
pakotettuja myymään varallisuutta. tämä ruok
kii laskevien hintojen kierrettä (Blanchard
2008, 12).

Myös varallisuusesineiden ja niiden hinnoit
telun vaikeaselkoisuus lisää maksukyvyttömyy
den ja pankkipaon todennäköisyyttä. samasta
syystä ulkopuoliset sijoittajat ovat haluttomia
ostamaan näitä omaisuuseriä. arvopaperista
minen johti myös siihen, että samat riskit kos
kivat suurta joukkoa rahoituslaitoksia. näin
useat rahoituslaitokset ovat samassa pakotta
vassa tilanteessa (Blanchard 2008, 12).

lopuksi kuvaan on vielä lisättävä rahoitus
laitosten velkaantuneisuus. niiden vähäinen
oman pääoman määrä kasvatti maksukyvyttö
myyttä ja lisäsi pankkipakoa. kaikki nämä syyt
ovat näytelleet tärkeää roolia rahoituskriisin
synnyssä (Blanchard 2008, 11–13).

lehman Brothersin konkurssi vain pahensi
pankkipakoa, kun kävi ilmi, että sijoittajat voi
vat kärsiä huomattavia tappioita ja yrityksiä voi
kaatua. jälkikäteen on helppo sanoa, että leh
man Brothersia ei olisi missään tapauksessa
pitänyt päästään menemään nurin. se vain kär
jisti tilannetta, kun se vähensi luottamusta ja loi
paniikkia.

asuntolainojen monimutkainen arvopape
ristaminen ja arvopapereiden leviäminen laajal
ti koko rahoitusjärjestelmään ilman läpinäky
vyyttä merkitsi huomattavan epätäydellistä in
formaatiota. rahoituslaitokset toimivat ikään
kuin nekään eivät olisi olleet tietoisia riskeis
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tään tai eivät ainakaan halunneet paljastaa ris
kejään. rahoitusmarkkinoiden toimijoiden
keskinäisen luottamuksen menettäminen johti
rahoituslaitosten välisen rahaliikenteen huo
mattavaan vähenemiseen ja riskilisien nou
suun.

Varjopankkijärjestelmä oli siten tullut (het
kellisesti?) tiensä päähän, eikä perinteinen
pankkijärjestelmä pystynyt kattamaan kaikkea
sitä rahoituksen kysyntää, joka siirtyi sille var
jopankkijärjestelmästä. ensin yhdysvallat koki
luottopulan (credit crunch), kunnes tilanne
kärjistyi rahoituskriisiksi. Myös liikepankkien
taseiden vasemmat puolet kutistuivat, mikä ra
joitti niiden kykyä antolainaukseen. yritysten
rahoitusvaikeudet johtivat paitsi luottamuksen
myös investointien ja muun taloudellisen akti
viteetin vähenemiseen. tie yhdysvaltain
subprimeasuntolainaongelmista talouskriisik
si oli alkanut.

4. Loppupäätelmät

yhdysvaltain rahoituskriisin keskeisinä syinä
voidaan nähdä löysä rahapolitiikka, globaalit
vaihtotaseen epätasapainot ja riskialtis varjo
pankkijärjestelmä.15 2000luvun alun rahapoli
tiikka oli huomattavan elvyttävää jopa normaa
lin talouskasvun aikana. keskuspankin olisi
pitänyt nostaa ohjauskorko nopeammin noin
4–5 prosentin �luonnolliselle� tasolle vuoden
2001 taantuman jälkeen.

Globaalit vaihtotaseen epätasapainot ovat
olleet keskeisessä osassa rahoituskriisin synnys
sä. ulkomaiset sijoittajat loivat kysyntää yhdys
valtalaisille arvopapereille ja mahdollistivat

yhdysvaltojen ulkoisen velkaantumisen. siksi
öljyntuottajamaiden ja kehittyvän aasian ta
louspolitiikan ml. valuuttakurssipolitiikan voi
daan nähdä vaikuttaneen yhdysvalloista alka
neeseen rahoituskriisin. öljyntuottajamaiden ja
monien aasian maiden tulisi luopua kiinteistä,
aliarvostetuista valuutoista ja valuuttojen likai
sista kelluttamisista (dirty floating) ja antaa
valuuttakurssien kellua vapaasti.

rahoituskriisin syntymisessä on otettava
huomioon perinteisen talletuspankkitoiminnan
rinnalle noussut – ja myöhemmin riskialttiiksi
paljastunut – varjopankkijärjestelmä. George
W. Bushin hallinto ja yhdysvaltain keskuspank
ki alan Greenspanin johdolla eivät olleet 2000
luvulla suopeita rahoitusmarkkinoiden säänte
lyn lisäämiselle, koska sen katsottiin rajoittavan
�finanssiinnovaatioiden� syntyä ja kehittymis
tä. suuren vastuun talouskriisistä kantavat ei
ainoastaan Greenspanin johtama keskuspank
ki, vaan myös Bushin hallinto sekä rahoitus
markkinoiden valvonnasta vastaavat tahot.
olivatpa sääntelyn vastustamisen syyt joko ideo
logisia tai voimakkaan lobbauksen tulosta, vii
meistään nyt on selvää, että usko rahoitusmark
kinoiden itsesäätelyyn on murusina.

yhdysvaltojen tulisi paikata rahoitusmark
kinoiden valvonnan puutteet ja pyrkiä kohti
rahoitusmarkkinoiden – ei ehkä tiukempaa
vaan – kattava��aa s��ntel��. lopuksi haluan
kin mukailla paul krugmanin (2009, 189–190)
sanoja varjopankkijärjestelmästä ja sen säänte
lyn tarpeesta: Varjopankkijärjestelmän kasvu
ilman vastaavaa sääntelyn laajentamista valmis
ti tien nykyisenkaltaiseen massiiviseen pankki
pakoon. niinpä tarvitaankin uutta rahoitus
markkinoiden sääntelyä. kaikki ne rahoitusjär
jestelmän osat, jotka täytyy pelastaa nykyisessä
kriisissä, tulee ulottaa kelvollisen sääntelyn pii
riin. nyt kun olemme nähneet, kuinka suurta

15 �aluan korostaa, ett� on liian aikaista antaa rahoituskrii
sin s�ille, seurauksille ja v�litt��is�ekanis�eille �it��n
ehdotto�ia ja lo�ullisia vastauksia.
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tuhoa joukko säänneltyihin talletuspankkeihin
kuulumattomia rahoituslaitoksia voi aiheuttaa,
on aika laajentaa sääntely koskemaan myös var
jopankkijärjestelmää. 
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