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Japanin pankkikriisin syveneminen perustuu 
pääosin pankkien ongelmaluottoihin. Ongelma
luottoihin liittyvät vaikeudet rajoittavat pankki
sektorin toimintakykyä, heikentävät pankkien 
vakavaraisuutta j a aiheuttavat vakausuhan myös 
kansainvälisillä rahoitusmarkkinoilla. Sektorin 
vakautta pyritään tukemaan pankkitukipaketin 
avulla. Kriisin nopea ratkaisu ei ole kuitenkaan 
todennäköinen. Pitemmällä aikavälillä rahoitus
markkinoiden uudistusohjelma parantaa myös 
pankkisektorin vakautta. 

1. Japanin pankkikriisin syyt 

Pankkikriisin taustalla on talouspoliittisia ja ra
kenteellisia syitä, jotka ovat aiheuttaneet ongel
maluottojen kasvun ja kriisin syntymisen. Japa
nissa harjoitettu talouspolitiikka aiheutti ensisi
jassa varallisuushintakuplan muodostumisen, 
kun rahapolitiikkaa kevennettiin 1980-luvun 

* Esitelmä Kansantaloudellisessa Yhdistyksessä 
28.10.1998. Esitelmässä esitetyt näkemykset ovat te
kijän eivätkä välttämättä vastaa Suomen Pankin kan
taa. 
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puolivälissä. Varallisuushintakuplan kehittymi
nen vaikeutti pankkien vakuushallintaa. Toisaal
ta pankeille annettiin sodan jälkeen yhteiskunnal
linen tehtävä kanavoida kotimaisia talletuksia 
kotimaisiin investointeihin (niin julkisiin kuin 
yksityisiin) ja jälleenrakentamiseen. Järjestelyä 
kutsuttiin »Main Bank» -järjestelmäksi. Tämän 
pohjalta pankit keskittyivät ennen kaikkea taseen 
koon kasvattamiseen ja jättivät riskienseurannan 
kehittämisen vähemmälle. Toiminnan seuraukse
na myönnettyjen luottojen tuotot eivät yltäneet 
länsimaiselle tasolle ja myös taseiden kunto on 
ollut kaiken aikaa länsimaisen mittapuun mu
kaan heikko. Lisäksi pyrkimys taseen kasvatta
miseen on johtanut pankkien heikkoon vakava
raisuuteen ja riskien suppeaan hajauttamiseen 
antolainauksessa. Käytännössä syy pankkien 
kunnon heikentymiseen ja luottotappioihin on 
ollut pankkien aikaisemmin.harjoittama luoton
anto ja vakuuskäytäntö. Luottojen vakuuksiksi 
hyväksyttiin 1980-luvulla yleisesti kiinteistöjä ja 
osakkeita. Samoin kuin Suomessa, varallisuus
hintojen romahtaminen vuosikymmenen vaih
teessa johti vakuusarvojen supistumiseen ja on
gelmaluottojen kasvuun myös Japanissa. 



1.1 Pankkisektorin moral hazard -ongelmat 
ennen uudistusohjelma »Big Bangiä» 

Aikaisemmin pankit toimivat yhdessä vaikeuk
siinjoutuneiden pankkien pelastamiseksi. Japa
nin valtiovarainministeriön tukemana maahan 
kehittyi epävirallinen pankkitoiminnan »con
voy» -järjestelmä. Järjestelmän mukaan ensi
vaiheessa pankit tukevat toisiaan ja toisessa vai
heessa keskuspankki ja hallitus vakuuttavat, et
teivät suuret pankit pääse kaatumaan. Järjestel
män tarkoituksena on ollut taata sektorin vakaus 
taseongelmista huolimatta. Toisaalta se on joh
tanut moral hazard -asetelman syntymiseen ja 
todennäköisesti hidastanut kriisin ratkaisua. 

Moral hazard -asetelma syntyi, koska pankeil
le tarjoutui mahdollisuus käyttää hyväkseen val
tionja pankkisektorin tarjoama vakuutus konkurs
sin mahdottomuudesta. Pankit käyttivät etua hy
väkseen mm. luotonannossa kasvattamalla riskin
ottoa sen tiedon pohjalta, että valtio ja muut pan
kit korvaisivat mahdolliset tappiot vararikon uha
tessa. Pääomaliikkeiden vapautuessa ongelma ko
rostui entisestään, kun pankit laajensivat varain
hankintaansa kansainvälisille markkinoille. 

Toinen ongelmaluottojen hoidolle ominainen 
piirre Japanissa on ollut päätösten lykkääminen. 
Maan valtiovarainministeriössä on lähdetty siitä, 
että ajan kuluessa voimakas talouskasvu ja pank
kien omat toimet ratkaisevat niiden ongelmat. 
Toisin sanoen sektorin moral hazard -ongelmia 
ei ole aktiivisesti pyritty ratkaisemaan julkisen 
vallan puoleltakaan. Tilanteen johdosta luo
tonantoa heikkoihin kohteisiin on jatkettu, mikä 
on osaltaan hidastanut Japanin talouskehitystä. 

1.2 Pankkisektorin lainsäädäntö ennen 
uudistusohjelma »Big Bangiä» 

Japanilaisten rahoitusmarkkinoiden lainsäädän
tö poikkesi monin eri tavoin länsimaisesta en-
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nen »Big Bang» -uudistusohjelman alkamista 
vuonna 1998. Japanin lainsäädäntö on suojellut 
kotimaisia instituutioita ulkomaisilta kilpaili
joilta. Toiseksi, erilaisten rahoituspalveluyritys
ten toimintavaltuudet oli tarkasti määritelty ja 
jokainen erillinen toiminto edellytti toimiluvan 
hankkimista. Toimintokohtainen lainsäädäntö 
esti rahoitusinstituution toimimisen muilla ra
hoitusmarkkinoiden osa-alueilla. Esimerkiksi 
liikepankki ei voinut laskea liikkeelle omaa 
joukkovelkakirjalainaansa. Lainsäädäntö on 
mahdollistanut toimintojen hajauttamisen tytär
yhtiöihin vuoden 1993 jälkeen, mutta holding
yhtiöiden perustaminen on sallittu vasta vuon
na 1998. Kolmanneksi, lainsäädäntö esti vapaan 
hinta- ja muun kilpailun. Japanilaiset pankit ei
vät ole saaneet täysin vapaasti päättää korkohin
noittelusta ja pankkien markkinointia säädeltiin 
tarkasti. Neljänneksi, lainsäädännölle on ollut 
ominaista sijoittajien ja tallettajien pitkälle me
nevä suojelu (Hayakawa 1996). Yksityiskohtai
nen sääntely ei ole mahdollistanut riittävää kil
pailua pankkisektorilla. Ongelmana lainsäädän
nössä on ollut myös sääntelyn hidas purkami-

,nen suhteessa muihin maihin ja pääomanliikkei
den vapauttamiseen. 

Pankkeja koskeva kirjanpitolainsäädäntö on 
ollut niin ikään ongelmallinen, sillä rahoituslai
tokset eivät voi vähentää luottotappioiden kat
tamiseen käytettyä tuloa verotuksessa. Tämä on 
johtanut siihen, että käytännössä luottotappioi
hin on varauduttu ylläpitämällä mm. realisoi
mattomia arvopaperivoittoja piiloreserveinä, 
koska nämä hyväksytään kuitenkin kattamaan 
ongelmaluottoja. Toisaalta kirjanpitolainsää
dännön sallima liikkumavara on mahdollistanut 
tuloksen ja taseen järjestelyn siinä määrin ettei
vät pankit ole katsoneet tarpeelliseksi tehdä riit
tävästi luottotappio- yms. varauksia. Tämä lä
pinäkyvyyden puute on osaltaan johtanut tasei
den heikkoon kuntoon ja viivyttänyt pankkikrii-
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sin ratkaisemiseksi tarvittavan tiedon julkista
mista. 

2. Pankkisektorin nykytila 

Pankkisektorin suurin vakausriski sisältyy 
ongelmaluottojen suuriin määriin. Pääosa on
gelmaluotoista on peräisin 80-luvun lopulta, 
mutta toisaalta Japanin ajautuminen lamaan ja 
kansainvälinen talouskriisi ovat johtamassa on
gelmaluottojen uuteen kasvusysäykseen. On
gelmaluottojen suuri määrä ei ole vaikuttanut 
pankkien julkisiin vakavaraisuusasteisiin. Vaik
ka japanilaiset pankit vähentävät kansainvälisiä 
toimintojaan, niiden ei uskota auttavan taseon
gelmien ratkaisussa. 

2.1 Järjestämättömätja uudelleen
järjestelyiden alaiset luotot 

Virallisten arvioiden mukaan ongelmaluotto
jen määrä on kivunnut jo noin 100000 miljar
diin jeniin (noin 4133 miljardia markkaa), joka 
vastaa noin 18 prosenttia maan bruttokansan
tuotteesta 1• Kaikilla tärkeimmillä pankeilla on 
suuret määrät ongelmaluottoja. Tilivuoden 
päättyessä maaliskuussa 1998 suurimmat pan
kit tekivät suuria varauksia kasvavien luottotap
pioiden varalle ja poistivat ongelmaluottoja ta
seistaan huomattavia määriä. Toimet ovat kui
tenkin osoittautuneet riittämättömiksi. Pankki
kriisin etenemiselle on ollut tunnusomaista on
gelmaluottojen määrän kasvu. Tähän mennessä 
määrän kasvu on perustunut kireämpien määri
telmien käyttöönotolle ja sektorin läpinäkyvyy
den parantumiselle sekä vähäisessä määrin luot
totappioiden kasvulle. Onkin todennäköistä, 

1 Vuonna 1992 suomalaisten pankkien ongelmaluot
tojen määräksi arvioitiin noin 10 prosenttia brutto
kansantuotteesta. 
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että määrä kasvaa jatkossakin Japanin laman 
jatkuessa. Luottoluokituslaitokset ovat arvioi
neet ongelmaluottojen määräksi jopa 150000 
miljardia jeniä, joka vastaa noin 30 prosenttia 
Japanin bruttokansantuotteesta. Ongelmaluotto
jen määriä esitettäessä on kuitenkin otettava 
huomioon, että lukujen alkuperä ja laatu ovat 
kyseenalaisia. Pankkien omien tietojen mukaan 
ongelmaluottojen määrät ovat huomattavasti 
korkeimpia arvioita matalampia. Toteutuvien 
luottotappioiden määrää on myös vaikea arvioi
da ongelmaluottojen määrän pohjalta, koska 
pankkien toimintaympäristö on voimakkaasti 
muuttumassa (Hall 1998). 

Virallisten arvioiden mukaan ongelmaluotto
jen vakuudet ja niiden varalle tehdyt varaukset 
riittäisivät ongelmaluottojen kattamiseen, mut
ta varallisuusarvojen hintakehityksen sekä va
luutan arvojen vaihtelujen johdosta vakuuksien 
arvot ja realisoimattomat arvopaperivoitot kui
tenkin vaihtelevat markkinakehityksen mukaan 
jatkuvasti (Hayakawa 1996). Kun Nikkei-in
deksi laskee, laskevat myös realisoimattomat 
arvopaperivoitot ja pankkien kyky hoitaa ongel- , 
maluottojaan heikkenee. Raportoitu vakavarai
suus sinänsä ei kuitenkaan vaihtele Nikkei-in
deksin arvon muuttuessa. Luottoluokituslaitok
set ovat arvioineet, että Nikkei-indeksin las
kiessa alle 16000 pisteen rajan viisi suurta 
pankkia menettää nämä varauksensa.2 Mikäli 
Nikkei -indeksi laskee alle 15 000 pisteen koko 
sektorin yhteenlasketut varaukset ovat kadon
neet. Vahvimmaksi pankiksi luottoluokituslai
tokset arvioivat Bank of Tokyo Mitsubishin, 
joka menettäisi varauksensa Nikkei-indeksin 
mennessä alle 13000 pisteen rajan. 

2 Näitä pankkeja ovat Fuji Bank, Yasuda Trust, 
Long-Term Credit Bank, Nippon Credit Bankja Dai
wa Bank. Myös kaatuneen Hokkaido Takoshoku 
Bankin lasketaan kuuluvan tähän joukkoon. 



OECD:n mukaan eniten ongelmaluottoja on 
suurimmilla luotonantajille eli City Banks -ryh
män pankeilla. Myös osuus- ja säästöpankkien 
kaltaisilla luottolaitoksilla (ml. luotto-osuus
kunnat ja Shinkin Banks -ryhmä) sekä Regio
naI Banks I, II -ryhmien pankeilla oli myös huo
mattavasti ongelmaluottoja. Virallisten tietojen 
lisäksi kaikista pankeista voi löytyä vielä kirjaa
mattomia luottotappioita ja ongelmaluottoja. 
Ongelmaluottojen uskotaan muodostuvan pää
osin rakennus-, kiinteistö- ja rahoitusalan luo
toista. Nämä luotot muodostavat noin 28 pro
senttia Japanin luottokannasta3 ja voivat helpos
ti muuttua ongelmaluotoiksi. Syynä tähän näh
dään rakennus- ja kiinteistö sektorin hintakehi
tys, joka on polkenut paikallaan eikä tarjoa ra
kentajille mahdollisuuksia kannattavaan toimin
taan. 

2.2 Pankkien kannattavuus ja vakavaraisuus 

Toteutuneet tappiot ovat muodostuneet pääosin 
ongelmaluottojen poiskirjauksista ja luottotap
piovarauksien kasvattamisesta. Koko sektorin 
kannattavuus suhteessa osakepääomaan on ta
saisesti laskenut 90-luvun ajan. Vuoden 1994 
jälkeen pääomien tuottoasteet ovat painuneet 
negatiivisiksi. Tuottoasteiden taso on kuitenkin 
vaihdellut vuodeJ1 1995 jälkeen, joka oli hei
koin vuosi tähän mennessä. 

Vuoden 1995 jälkeen liikepankkien lainanan
non kasvu on trendinomaisesti laskenut. Vuoden 
1997 lopussa lainananto on tyrehtynyt kokonaan 
ja lainakanta on kääntynyt laskuun. Sen sijaan 
valtion omistamien pankkien lainananto on hiu
kan kasvanut samalla periodilla. Talletusten 
määrä sen sijaan ei ole oleellisesti supistunut, . 
mutta niiden maturiteettirakenne on lyhentynyt. 
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Japanilaisten pankkien tulokset perustuvat 
vahvasti perusliiketoimintojen varaan. Noin 
4/5 pankkien tulonmuodostuksestapohjautuu 
otto- ja antolainauksen tuotoille; Pankkien pe
ruskannattavuus on parantunut vuoteen 1996 
asti. Vasta viime vuonna peruskannattavuus on 
jossain.määrin heikentynyt. Huolimatta suuris
ta arvopaperisalkuista pankkien tuloksesta vain 
pieni osa muodostuu arvopaperikaupan tuotois
ta. Arvopaperikaupan tuotot ovat viime vuosi
en aikana olleet hiukan negatiivisia. Suuria tap
pioita ei ole kuitenkaan raportoitu. Mikäli pank
kien tehokkuutta mitataan kulujen (pl. poistot ja 
muut vastaavat erät) suhteella tuottoihin, japa
nilaiset liikepankit ovat länsimaista tasoa. Toi
saalta, jos tehokkuutta arvioidaan kokonaiskus
tannusten (ml. poistot ja muut vastaavat erät) 
suhteella kokonaistuottoihin, luottotappioiden 
aiheuttamat poistot laskevat japanilaisten liike
pankkien tehokkuuden hyvin alhaiselle tasolle 
(Moody's 1998). 

Japanilaisten pankkien vakavaraisuus on hei
kolla tasolla. Vuosien 1995 ja 1996 aikana ja
panilaisten pankkien vakavaraisuutta kuvaava 
BIS-vakavaraisuus4 pysyi lähes ennallaan noin 
9,0 prosentissa. Tilivuoden 1997 päättyessä va
kavaraisuus kuitenkin hieman vahvistui, vaikka 
pankkisektorin vakauden odotettiin heikkene
vän. Suurimmat pankit paransivat vakavarai
suuttaan kirjaamalla realisoimattomin arvopa
perivoitoin katettuja luottotappioita sekä teke
mällä suuria varauksia lisätappioiden varalle. 
Lisäksi vakavaraisuutta on pyritty vahvista
maan rajoittamalla luotonantoa. Luotonannon 
rajoittamista liikepankeissa on tukenut myös 
talletusten kasvun hidastuminen, joka johtuu 
talletusten siirtymisestä valtion omistamiin 

4 BIS-vakavaraisuus lasketaan suhteuttamalla ensisi-
3 Suomessa vastaava osuus oli noin 10 prosenttia jaiset omat pääomat pankin riskipainotettuihin saa-
vuonna 1996. misiin. 
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pankkeihin. Omien pääomien pysyessä lähes 
ennallaan supistuva taseen loppusumma paran
taa pankin vakavaraisuutta. Lisäksi varoja voi
daan sijoittaa esimerkiksi riskittömiin valtioi
den joukkolainoihin, mikä edelleen supistaa ris
kipainotettujen saamisten määrää. 

2.3 Japanilaisten pankkien kansainvälinen 
toiminta on supistumassa 

Japanilaiset pankit ovat toimineet aktiivisesti 
myös kansainvälisillä rahoitusmarkkinoilla. Mi
käli kansainvälisiltä markkinoilta realisoituu 
luottotappioita, ne vaikeuttavat japanilaisten 
pankkien asemaa, mutta niiden vaikutusta pank
kikriisiin sinänsä pidetään rajallisena. Pankki
kriisin katsotaankin perustuvan ensisijassa ko
timaisiin ongelmaluottoihin. 

Japanin pankkikriisin syventyessä useat japa
nilaiset pankit ovat kuitenkin ilmoittaneet ve
täytymisestään ulkomailta5. Vuonna 1997 kan
sainvälisiä toimintoja oli vielä 19 pankilla. Lii
kepankkien taseen loppusummasta noin 15 pro
senttia muodostui ulkomaisista varoista vuoden 
maaliskuussa 1998. Nämä 80-luvulla aloitetut 
ulkomaantoiminnot eivät ole osoittautuneet 
tuottoisiksi, joten niitä on ryhdytty karsimaan ja 
keskittämään. Syynä vetäytymiseen ovat toi
mintojen kannattamattomuuden lisäksi ennen 
kaikkea Japanin lainsäädäntö, jonka mukaan 
vain kotimaassa toimivan pankin tai luottolai
toksen BIS-vakavaraisuusvaatimus on 4 pro
senttia riskipainotetuista saamisista, kun se kan
sainväliseen toimintaan osallistuvalla pankilla 
tulee olla vastaavasti 8 prosenttia. 

5 Kansainvälisistä toiminnoista vetäytyviä pankkeja 
ovat mm. konkurssiin mennyt Hokkaido Takashoku 
Bank, Nippon Credit Bank, Ashikaga Bank, Sumito
mo Bank, Sanwa Bank ja Daiwa Bank. 
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Japanilaiset ovat luotottaneet kehittyviä Aa
sian maita teollisuusmaista eniten. BIS:n tieto
jen mukaan japanilaisten pankkien saamiset 
Aasian (pl. Singapore, Hong Kong), Itä-Euroo
pan ja Latinalaisen Amerikan maista olivat yh
teensä noin 140 miljardia dollaria (noin 690 
mrd. markkaa). Japanilaisten pankkien saamiset 
ovat pääosin j apanilaisyritysten kriisimaissa toi
mivien tytäryhtiöiden velkoja, joten niiden ei 
katsota aiheuttavan suurta luottotappioriskiä 
pankeille. Tosin kriisimaissa toimivien japani
laisten yritysten konkurssit voivat kasvattaa 
pankkien ongelmaluottojen määrää. Suhteessa 
saamistensa määrään japanilaiset pankit ovat 
varautuneet alueelta realisoituviin luottotappioi
hin varsin kevyesti. Lisäksi japanilaiset pankit 
ovat olleet aktiivisia Aasian arvopaperimarkki
noilla. Mahdollisista tappioista ei ole annettu 
tietoja julkisuuteen. Vuoden 19971opussajapa
nilaisilla pankeilla oli myös paljon toimintaa 
Hong Kongissa ja Singaporessa. BIS:n tietojen 
mukaan japanilaisilla pankeilla oli vuoden 1997 
lopussa saamisia Hong Kongista ja Singapores
ta yhteensä 135 miljardia dollaria (noin 660 
mrd. markkaa). Näiden rahoitusmarkkinakes
kuksien ongelmien kasvusta syntyisi myös Ja
panille vaikeuksia. 

3. Japanin pankkisektorin rakenne 
muuttumassa 

Pankki sektorin rooli Japanin taloudessa on vä
hitellen heikentynyt. Pankit ovat ajautuneet yhä 
syvemmälle kriisiin ja sektorin vakaus on vaa
rantunut. Hallitus on esittänyt useita pankkitu
kiehdotuksia sektorin vakauden parantamiseksi. 
Poliittinen prosessi on kuitenkin ollut vaikea ja 
ehdotusten kokoa ja sisältöä on arvosteltu, jo
ten pankkituen toimeenpano on viivästynyt. Tä
hän mennessä Japanin pankkikriisille on ollut 
tunnusomaista turvautuminen hätätoimenpitei-



siin pitkän aikavälin ratkaisujen puuttuessa. 
Pankkitukiehdotusten lisäksi Japanin viran
omaiset ovat ilmoittaneet muista toimenpiteistä 
ylläpitääkseen luottamusta ja vakautta Japanin 
rahoitusmarkkinoilla. Kriisin johdosta rakenne
muutoksen tarve on julkisuudessa korostunut ja 
pankkien asema taloudessa on heikentymässä. 

3.1 Rakenteellinen uudistusohjelma, 
»Big Bang» 

Vuonna 1998 aloitetun uudistusohjelman ta
voitteena on palauttaa Japanille sen asema kan
sainvälisillä rahoitusmarkkinoilla, parantaa ja
panilaisten rahoituslaitosten kansainvälistä kil
pailukykyä, parantaa jenin arvostusta kansain
välisenä kauppavaluuttana, parantaa pääomien 
liikkuvuutta Japanin ja muiden valtioiden välil
lä, parantaa rahoitusmarkkinoiden tehokkuutta 
ja läpinäkyvyyttä sekä parantaa sijoittajien tuot
tomahdollisuuksia kehittämällä sij oituskohtei
den valikoimaa (Hall 1998). Uudistusohjelmaa 
on toisaalta perusteltu ongelmaluottojen ka
saantumisella pankkeihin, Tokion aseman heik
kenemisellä kansainvälisten rahoitusmarkkinoi -
den keskuksena, kokonaistaloudellisen kasvun 
hidastumisella ja uuden rahoitusarkkitehtuurin 
tarpeella väestön ikääntyessä. 

Japanin valtiovarainministeri on jakanut uu
distukset viiteen eri ryhmään: sijoituskohteita ja 
-valikoimaa laajentavat, kilpailua ja palvelujen 
laatua kohottavat, järjestelmien toimivuutta pa
rantavat, tehokkuutta parantavat sekä vakautta 
lisäävät uudistukset. Lopullisena tavoitteena on 
kehittää Japanin rahoitusmarkkinoiden toimin
ta ja lainsäädäntö vastaamaan länsimaista tasoa 
(Kuvio 1). 

Koska japanilaisten rahoitusmarkkinoiden 
sääntely on ollut laajaa ja sen uudistuksia on ly
kätty, sisältää lainsäädännön muuttaminen laa
jan joukon uudistuksia. Nämä uudistukset kos-
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kevat lähes kaikkia rahoitusmarkkinoiden osa
alueita. Uudistusohjelman puitteissa pyritään 
parantamaan myös sijoitusrahastojen toiminta
mahdollisuuksia, laajentamaan ja kehittämään 
Over-The-Counter-markkinoiden toimintata
poja ja instrumentti valikoimaa, parantamaan ar
vopaperien liikkeellelaskumahdollisuuksia va
pauttamalla kilpailua ja kehittämällä rekisteröi
tymis- ja kaupankäyntijärjestelmiä sekä salli
maan institutionaalisten sijoittajien laajempi 
toiminta kaikilla markkinoiden osa-alueilla. 
Myös arvopaperien selvitystoimintoja pyritään 
kehittämään selkeyttämällä lainsäädäntöä. 

Lähtökohtaisesti uudistusohjelmassa on ky
symys samankaltaisesta rahoitusmarkkinoiden 
vapauttamisesta kuin länsimaissa 80-luvun ai
kana. Suhteessa aikaisempaan rahoitus sektorin 
lainsäädäntöön Japanissa uudistusohjelmaa voi
daan pitää laajana. 

3.2 PCA, »Prompt Corrective Action» 
-ohjelma ja muut toimenpiteet 

Uudistusohjelmaan liittyen Japanissa on myös 
toteutettu keväällä 1998 »Prompt Corrective 
Action» (PCA), jonka myötä kansainvälisessä 
liiketoiminnassa mukana olevien pankkien ta
voitteena on pyrkiä ylläpitämään BIS:n määrit
telemää 8 prosentin vakavaraisuusvaatimusta. 
PCA-ohjelman mukaan kansallisella tasolla toi
mivilla pankeilla vakavaraisuusvaatimukset 
ovat kuitenkin pienemmät (4 prosenttia) (lMF 
1998). 

Lisäksi pankkien edellytetään jakavan laina
salkkunsa viiteen eri riskiryhmään, jotka ovat 
julkisia ja valvottavissa. Riskiryhmät jakautuvat 
terveisiin varoihin; luottoihin, jotka saattavat 
muuttua järjestämättömiksi luotoiksi; luottoi
hin, jotka suurella todennäköisyydellä muuttu
vat järjestämättömiksi luotoiksi; järjestämättö
miin luottoihin sekä luottotappioihin. Jos pank-
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Kuvio 1. Japanin rahoitusmarkkinoiden uudistusohjelma 

Japanin rahoitusmarkkinoiden uudistusohjelma 

Vapaat markkinat, joilla 
markkinamekanismi 
toteutuu 

Läpinäkyvät ja 
luotettavat markkinat 

Aikaansa edellä olevat 
kv. markkinat 

Kilpailun edistäminen 
rahoitusmarkkinoilla 

Rahoitusmarkkinoiden 
vakauden ylläpito riskienhallinan 

kehittäminen 

* Muutokset Foreign Exchange and Foreign Trade Control -lakiin (huhtik. 1998) 
* Rahoitussektoria uudistavien lakien toteuttaminen Ciouluk 1998) 

(1) Sijoitusvaihtoehtojen ja -instrumenttivalikoiman laajentaminen 
(2) Rahoituksen välityspalvelujen laadun parantaminen 
(3) Markkinoiden kehittäminen 
(4) Luotettavan ja läpinäkyvän toiminnan takaavan lainsääsännön kehittäminen 

PANKIT ARVOPAPERIYRITYKSET VAKUUTUSYHTiÖT 

Lähde: Japanin pankkiyhdistys 

ki ei pysty täyttämään näitä vaatimuksia se voi
daan PCA:n puitteissa pakottaa ongelmat rat
kaiseviin toimiin tai talletussuojainstituution 
ohjaukseen. Kriisin kärjistyessä PCA-ohjelman 
toimeenpanoa kotimaassa toimivien instituu
tioiden osalta on kuitenkin lykätty vuodella. 

Myös ongelmaluottojen määritelmää Japanin 
lainsäädännössä on muutettu länsimaisempaan 
suuntaan. Määritelmän kiristämisen tarkoituk
sena on merkitä ongelmaluotoiksi myös luotot, 
joiden korko suoritukset ovat enemmän kuin 
kolme kuukautta myöhässä. Vanhan määritel-
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män mukaan ongelmaluottoja olivat uudelleen
järjestelyiden alaiset luotot, joiden korkomaksut 
olivat alle 0,5 prosentin diskonttokoron, sekä 
järjestämättömät luotot, joiden korkomaksut 
olivat yli kuusi kuukautta myöhässä. PCA-sää
dösten ja uusien määritelmien astuessa voimaan 
ongelmaluottojen määrät nousivat ja tämän jäl
keen pankit ovat joutuneet sopeuttamaan tasei
taan säilyttääkseen riittävän vakavaraisuuden, 
mikä on johtanut luotonannon hidastumiseen. 

Japanissa on myös tehty lukuisia pienempiä 
lainsäädäntöuudistuksia ja annettu toiminta-



määräyksiä, jotka sitovat vain tiettyjä rahoitus
markkinoiden osa-alueita. Lisälainsäädännön 
mukaan pankit voivat mm. arvostaa. uudelleen 
kiinteistöomaisuuttaan ja asettaa uudelleenar
vostusvarauksia. Varaukset lasketaan Tier 2 
-pääomaksi ja parantavat näin osaltaan pank
kien vakavaraisuutta. 

Japanin keskuspankki on osaltaan tukenut 
pankkeja lisäämällä rahoitusjärjestelmään tun
tuvasti likviditeettiä tarpeen vaatiessa. Japanin 
keskuspankki on myös ryhtynyt tarjoamaan ly
hyitä kolmen kuukauden luottoja erittäin alhai
seen hintaan (0,3 % p.a.) valtion liikkeelle las
kemia arvopapereita vastaan. Kun Japanin val
tio voi kolmen kuukauden maturiteetissa nostaa 
rahoitusta markkinoilta noin 0,4 prosentin kor
kotasolla, on kysymyksessä pankkien piilosub
ventio. Lisäksi Japanin hallitus on ilmoittanut 
takaavansa niin kotimaiset kuin valuuttatalle
tuksetkin vuoteen 2001 asti. Hallitus on pyrki
nyt myös parantamaan pankkien tilaa tekemällä 
julkisten rahoitusinstituutioiden kautta tuki osto
ja Japanin osakemarkkinoilla nostaakseen pank
kien osakesalkkujen arvoja. 

Merkittävä rakennemuutos sisältyy myös Ja
panin valtiovarainministeriön rooliin. Aikai
semmin Japanin valtiovarainministeriöön oli 
keskittyneenä lähes kaikki talouspoliittiset teh
tävät valvonta-, sääntely-, budjetti- ja julkisen 
rahoituksen välitystehtävät mukaan lukien. Li
säksi pankilla oli edustajansa lähes kaikissa ta
loudellisesti merkittävissä instituutioissa ja yri
tyksissä. Uudistusohjelman yhteydessä myös 
valtiovarainministeriön valta-asemaa on ryhdyt
ty purkamaan. Muun muassa uuden keskus
pankkilain mukaan Bank of Japan on saavutta
nut suuremman itsenäisyyden toimissaan ja ra
hoituksen valvonta on eriytetty omaksi yksikök
seen. Valtiovarainministeriön poliittinen vaiku
tusvalta on niin ikään supistunut lahjusskandaa
lien johdosta. 

Atso Andersen 

3.3 Pankkitukisuunnitelma 

Japanin hallitus on koko vuoden ajan esittänyt uu
sia suunnitelmia pankkisektorin ongelmien kor
jaamiseksi. Pankkitukikeskustelulle on ollut omi
naista hitaus ja epämääräisyys. Itse asiassa pank
kitukiohjelma on säilynyt rakenteeltaan lähes 
muuttumattomana koko vuoden ajan. Uudet ehdo
tukset ovat pääasiassa esittäneet vanhaan suunni
telmaan lisää yksityiskohtia ja tukipaketin kokoa 
on suurennettu uskottavuuden lisäämiseksi. 

Pankkitukisuunnitelma sisältää suunnitelman 
ongelmaluottoj~n järjestelmällisestä käsittelys
tä, instituutioiden uudelleenjärjestelyistä, läpi
näkyvyyden lisäämisestä ja Japanin rahoitustar
kastuksen vahvistamisesta. Ongelmaluottojen 
käsittelyä pyritään helpottamaan mm. luomalla 
jälkimarkkinat näille luotoille. Läpinäkyvyyttä 
ja kesäkuussa 1998 perustettua rahoitustarkas
tusta vahvistetaan »Big Bangin» suuntaviivojen 
mukaan. 

Pääosa suunnitelmasta liittyy kuitenkin ra
hoitusmarkkinoilla toimivien instituutioiden uu
delleenjärjestelyihin. Suunnitelmassa ehdote
taan perustettavaksi valtion omistama uusi sil
tapankki-järjestelmä. Suunnitelman ensimmäi
sessä vaiheessa Japanin rahoitustarkastus tar
kastaa ongelmiin ajautuneen pankin. Jos pankin 
todetaan olevan vararikossa, sille asetetaan ra
hoitustarkastuksen toimesta virkamiesjohto, 
joka toteuttaa uudelleenjärjestelyt. Toisessa vai
heessa siltapankkeihin siirrettäisiin vararikossa 
olevista pankeista niiden terveet osat. Ongelma
luotot sen sijaan siirrettäisiin roskapankki 
RCB :hen. Siltapankit toimivat talletusuojalaitos 
DIC:n omistaman holding-yhtiön alaisuudessa. 
Siltapankkien tarkoituksena on ylläpitää luoto
tusta terveille luotonhakijoille sekä suojata tal
lettajien varoja (Kuvio 2). 

Syksyllä 1998 hyväksytty pankkitukipaketti 
muodostuu kahdesta. osasta ja mahdollistaa 
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Kuvio 2. Japanin pankkitukipaketti 

Japanin pankkitukipaketti 

Japanin pankkitukipakeHi 1998 
Deposit insurance Corp. 

(vastuussa pankkituki paketin 
tOimeenpanosta) Japanin Rahoitustarkastus, FSA 

Tutkii, asettaa virkamiesjohdon 

Virkamiesjohto 
(Kaatunut pankki asetetaan valtion 

Pääomittaa, lainaa, takaa tappiot 

Heusei Financial 
Revitalization Corp. * 
(holding-yhtiö) 

Pääomittaa, lainaa, takaa tappiot 

--~ Yksityiset rahoituslaitokset 

Terveet velalliset Yksityiset rahoituslaitokset 

Ongelmaluotot ' 

Resolution and Collection Bank 

* Nimike varmistuu myöhemmin 

Lähde: Japanin valtiovarainministeriö 

pankkien tukemisen yhteensä 60 biljoonalla je
nillä (noin 2600 mrd. markkaa). Tukipaketista 
17 biljoonaa jeniä (noin 730 mrd. markkaa) on 
suunnattu heikoimmille, talletussuojan varaan 
joutuneille pankeille, 18 biljoonaa jeniä (noin 
775 mrd. markkaa) pankeille, joiden pääomat 
ovat liian alhaisella tasolla (BIS-määritelmien 
mukaan alle 4%) ja 25 biljoonaa jeniä (noin 
1080 mrd. markkaa) terveiden pankkien (BIS
vakavaraisuus yli 8%) vahvistamiseen. Pankki
tukipaketti rahoitetaan nostamalla 10 biljoonaa 
jeniä (noin 430 mrd. markkaa) maan keskus-

432 

Lainaa 

Terveet velalliset 

pankista, 7 biljoonaa (noin 300 mrd. markkaa) 
rahoitusmarkkinoilta valtion liikkeelle laske
milla arvopapereilla ja loput 43 biljoonaa jeniä 
(noin 1850 mrd. markkaa) rahoitetaan keskus
pankkiluotoin, valtion takaisinmaksusitoumus
ten avulla sekä DIC:n liikkeelle laskemilla 
joukkovelkakirjoilla (Bloomberg 1998). 

Pankkituen siirtämisen pankkeihin arvioi
daan olevan vaikeaa, sillä pankit pelkäävät tuen 
hyväksymisen aiheuttavan vaikeuksia muussa 
pankkitoiminnassa. Valtion ohjauksessa pankit 
arvioivat menettävänsä myös talletussuojan ja 



historiallisen asemansa tarjoaman moral hazard 
-edun. Tästä syystä edellisen pankkitukipaketin 
vaikutukset jäivät vähäisiksi. Silloin pankkitu
kea hakivat kaikki tukeen oikeutetut suuret pan
kit6• Lisäksi nykyisen pankkitukipaketin ehtoja 
pidetään pankeissa liian tiukkoina. Mikäli pan
kit hyväksyisivät taseidensa uudelleen arvosta
misen, johtaisi se todennäköisesti osakkeen
omistajien omistusten supistumiseen ja johdon 
irtisanomisiin. Tähän pankit tuskin suostuvat. 
Pankkien näkökulmasta myös ilman ehtoja an
nettu pääomatuki voi johtaa riskinottohalukkuu
den vähenemiseen antolainauksessa, sillä omien 
pääomien kasvaessa hyöty moral hazard -edus
ta supistuu (Krugman 1998b). 

Pankkitukipaketin hyväksymisen yhteydessä 
arvostelua on herättänyt erityisesti julkisten va
rojen käyttö. Mikäli osakepääomaa ei leikata, 
saavat osakkeenomistajat suoran tulonsiirron 
valtiolta omistamaansa pankkiin. Pankkitukipa
ketin käytännön toimeenpanosta ei ole myös
kään selvyyttä. Vaikka suurin osa pankkitukeen 
liittyvistä instituutioista on jo perustettu, niiden 
saattaminen tehtäviensä tasalla saattaa viedä ai
kaa. Pankkituen tehokas valvonta on tärkeää, 
sillä muuten pankkien tehokas uudelleenjärjes
tely voi viivästyä. 

3.4 Uudistukset ovat johtamassa rakenne
muutoksen toteutumiseen, mutta hitaasti 

Japanissa on pyritty uudistamaan rahoitusmark
kinoiden rakenteita koko 1990-luvun ajan. »Big 
Bang» -ohjelman suunnittelu ja saattaminen toi
meenpanovaiheeseen on osoitus lainsäädännöl
listen rajoitteiden vähittäisestä poistumisesta ja 
sektorin avautumisesta kilpailulle. Samalla 
pankkisektorin erityisasemaa pyritään kaventa-

6 Tukea oli vuoden 1998 puoliväliin mennessä nos
tettu noin 1800 miljardia jeniä. 
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maan. Uudistusohjelman hitaan valmistelun yh
tenä tarkoituksena oli antaa pankkisektorille ai
kaa valmistautua kiristyvään kilpailuun. Sekto
rin moral hazard -ongelmat, pankkien heikko 
kannattavuus, ongelmaluotot ja heikko poliitti
nen järjestelmä johtivat kuitenkin siihen, ettei 
pankeissa ryhdytty riittäviin toimenpiteisiin. 

Uudistusohjelman alkamisen jälkeen pankki
sektori ei ole enää kyennyt tukemaan vaikeuk
sissa olevia pankkeja rintamassa, vaan jokainen 
pankki on joutunut keskittymään yhä enemmän 
oman asemansa parantamiseen. Pankkien keski
näinen lojaalisuus on murtumassa, koska pan
kit eivät voi enää päästää taseitaan heikkene
mään uudistusohjelman alkamisen jälkeen. Uu
distusohjelman vaatimukset ovat todennäköi
sesti johtaneet myös pankkien antolainauksen 
tyrehtymiseen. 

Pankkien tila onkin johtamassa rakennemuu
tosten tilapäiseen hidastumiseen, sillä ongelma
luottojen heikentämät pankit eivät ole kyenneet 
vastaamaan uudistusohjelman vaatimuksiin. 
Sen sijaan pankit pyrkivät käyttämään hyväk
seen täyden talletussuojan tarjoamaa moral ha
zard -etua mahdollisimman pitkään. Myöskään 
pankkisektbrin lyhyen tähtäimen vakauden kan
nalta läpinäkyvyyden lisäärllinen pankeissa, joi
den taseet ovat erittäin huonossa kunnossa, ei 
ole edullista vararikkouhan takia. Heikkojen 
pankkien sulkeminen on sektorin pitemmän täh
täimen vakauden kannalta tärkeää. Vasta pank
kitukiohjelman toimeenpano tai muiden keino
jen käyttö ongelmien ratkaisuun ja vakauden 
varmistamiseen mahdollistaa sektorin läpinäky
vyyden lisäämisen. 

4. Pankkien asema kansainvälisessä 
talouskriisissä ja Japanin lamassa 

Japanin pankkisektorin ongelmat kiinnostavat 
kansainvälisiä rahoitusmarkkinoita, koska Japa-
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nin pankkisektorin vakauden heikentyminen 
vaikuttaa maan talouden tilaan, kasvuun ja kan
sainvälisiin pääomavirtoihin, mikä todennäköi
sesti vähentää Japanin investointeja länsimais
sa. Toinen uhka ovat japanilaisten pankkien 
luottoluokitusten alentamiset, jotka voivat joh
taa japanilaisten pankkien aktiviteetin hiljene
miseen kansainvälisillä rahoitusmarkkinoilla ja 
jopa omistusten purkamiseen ulkomailla. Jos ja
panilaiset pankit siirtyvät varainhankinnassaan 
pankkienvälisiltä markkinoilta esimerkiksi salk
kujensa purkamiseen, voi se johtaa arvopaperi
markkinoiden hintakehityksen vaarantumiseen. 
BIS:n tietojen mukaan pankkien nettosaamiset 
ulkomailta vastasivat elokuussa 1998 noin 10 
prosenttia maan bruttokansantuotteesta ja brut
tosaamiset vastaavasti noin 50 prosenttia. Mi
käli pankit purkaisivat ulkomaisia saamisiaan 
ongelmaluottojen ratkaisemiseksi, se johtaisi 
niiden aseman heikentymiseen ja nettovelkaan
tumiseen ulkomaille. 

Institutionaalisesta näkökulmasta pankkikrii
sin välittyminen kansainvälisille rahoitusmark
kinoille riippuu siitä, onko kysymyksessä vaka
varaisuus- vai maksuvalmiuskriisi (Andersen 
1998). Maksuvalmiuskriisin todennäköisyys on 
kuitenkin pieni, sillä hallitus on sitoutunut täy
teen talletussuojaan vuoteen 2001 asti. Lisäksi 
Japanin keskuspankki on tarvittaessa tarjonnut 
likviditeettiapua pankeille. 

Mikäli japanilaiset pankit haluavat parantaa 
vakavaraisuuttaan, on todennäköistä, että pan
kit siirtyvät mahdollisimman riskittömiin arvo
papereihin, joiden paino on BIS:n vakavarai
suuslaskennassa pienempi kuin riskillisimpien 
arvopapereiden. Toisaalta japanilaispankkien 
on siirryttävä pois ei-OECD-maiden arvopape
reista, osakkeista ja yritysarvopapereista sillä 
seurauksella, että ei-OECD-maiden korot voi
vat nousta ja muiden yritys arvopapereiden hin
takehitys voi heiketä7• 
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Japanin passiivista roolia Aasian talouskrii
sin alkuvaiheessa arvosteltiin voimakkaasti. 
Myöhemmin japanilaiset ovat mm. pidentäneet 
alueelle myöntämiensä luottojen maksuaikatau
luja. Japanin hallitus on tukenut IMF:n tukioh
jelmia tähän mennessä noin 19 miljardilla dol
larilla (noin 90 mrd. markkaa) ja sitoutunut noin 
30 miljardin dollarin (noin 150 mrd. markkaa) 
määräisen tukipaketin myöntämiseen Etelä-Ko
rean ja Kaakkois-Aasian ongelmatalouksille. 

Japanin pankkikriisin merkitys epävarmuu
den lähteenä kansainvälisillä rahoitusmarkki -
noilla saattaa olla suurempi kuin kriisin merki
tys Japanin kotimaisen laman ratkaisussa. 
Krugmanin (1998a) esittämien ajatusten mu
kaan talouden ajautuessa likviditeettiloukkuun 
(liquidity trap) pankkien kunnolla ei ole merki
tystä, sillä rahapolitiikan tehokkuus kärsisi 
pankkien ollessa täysin terveitäkin. Likviditeet
tiloukusta ylöspääsemiseksi Krugman suosittaa 
Brainardin periaatteen8 soveltamista. Keinova
likoimaan hän ei kuitenkaan sisällytä pankki
sektorin ongelmien ratkaisua. 

Japanin taloudessa on ajauduttu tilanteeseen, 
jossa kotimaisen kysynnän käynnistäminen on 
keskeisessä asemassa. Makrotalouden näkökul
masta tilanne, jossa hallitus ei määrätietoisesti 
aja pankkituen (valtion ohjauksen) käyttöönot
toa, on Krugmanin mukaan pahin mahdollinen 
vaihtoehto. Pankit ovat pysäyttäneet antolai
nauksensa välttääkseen pankkituen ja pystyäk
seen käyttämään mahdollisimman pitkälle hy
väkseen täyden talletussuojan tarjoaman edun. 
Normaaleissa olosuhteissa luotonannon tilapäi
nen supistuminen uudistusohjelman toimeenpa
nosta johtuen pyrittäisiin korvaamaan kevyem-

7 ilmiötä kutsutaan myös nimellä »Flight to quality». 

8 Kun sovellettavasta mallista on epäselvyyttä, käy
tetään kaikkia keinoja jonkin verran. 



mällä rahapolitiikalla. Japanissa tämä ei likvi
diteettiloukusta johtuen ole mahdollista. Pank
kisektorin ongelmat on kuitenkin ratkaistava 
mahdollisimman nopeasti, sillä pankkisektorin 
uudistusten hidas läpivienti todennäköisesti hi
dastaa pankkien luotonantoa pitkälle tulevai -
suuteen ja samalla talouskehityksen elpymistä. 
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