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kannustimissa
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iime vuoden kesällä alkanut rahoitusmark
kinoiden kriisi on herättänyt monia kysymyksiä
kriisin syistä mukaan lukien mahdollisista on
gelmista taloudenpitäjien kannustimissa. Myös
epäsymmetriseen in��ormaatioon liittyvät kysy
mykset ovat nousseet esille.
taloudenpitäjien kannustimet ovat keskei
sessä asemassa taloudellisessa käyttäytymisessä.
jos kannustimet on asetettu järkevästi, talou
denpitäjät – yksityiset ihmiset, yritykset ja jul
kisyhteisöt – toimivat toivotulla tavalla. jos sen
sijaan kannustimet on asetettu väärin, ne voivat
johtaa hyvinkin eitoivottuun käyttäytymiseen.
Väärin asetettujen kannustimien taustalla voi
olla etu ja voimasuhderistiriitoja eri intressi
ryhmien – kuten yritysten omistajien, johdon ja
työntekijöiden – välillä.
yhdysvaltojen asuntomarkkinoilta lähteneen
häiriön taustalla on vaikuttanut hyvin nopea
rahatalouden kasvu. Luottojen kysyntä oli voi
makasta matalan korkotason vuoksi. toisaalta
luottojen tarjontakin oli runsasta ja luottoja jopa
tyrkytettiin vähävaraisille asuntojen ostajille.
Luottojen tarjontaa siivitti ainakin joissakin

rahoituslaitoksissa vääristyneet kannustimet.
jos kannustinpalkkiot riippuvat pitkälti myön
nettyjen luottojen määrästä eivätkä niinkään
toiminnan kannattavuudesta pitkällä aikavälil
lä, tämä johtaa liian suureen ja riskipitoiseen
velkaantumiseen. tällaista on selvästi havaittu
tämänkin kriisin taustalla. Luottojen myynti
henkilöiden kannustimet ovat siten olleet risti
riidassa rahoituslaitoksen pitkän aikavälin kan
nattavuuden kanssa.
pitkän aikavälin osakepohjaiset kannusti
metkaan eivät aina toimi. jpMorganin syliin
ajautuneen Bear stearnsin ja selvitystilaan ajau
tuneen Lehman Brothersin johtajistot kärsivät
suuria taloudellisia menetyksiä. sama koskee
monien muiden investointipankkien johtoa,
kun investointipankkien osakkeiden arvo on
laskenut voimakkaasti kriisin aikana. toisaalta
näiden pankkien johto on onnistunut hankki
maan aikaisemmin jo niin suuren varallisuu
den, että osakekurssien laskusta johtunut palk
kioiden ja omaisuuden arvon aleneminen voi
olla heidän kannalta kohtuullisen pieni suh
teessa heidän varallisuuteensa.
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kansainvälisissä rahoituskeskuksissa työ
markkinakäytännöt ovat erittäin joustavat. kun
rahoituslaitoksilla menee hyvin, uusia henkilöi
tä rekrytoidaan tarvittaessa paljonkin. kun toi
minnassa ajaudutaan ongelmiin, rahoituslaitok
set vähentävät henkilökuntaa kovalla kädellä.
nämä pelisäännöt ovat kaikkien tiedossa. tämä
voi johtaa siihen, että työntekijöiden kannattaa
tavoitella nopeasti isoja tuloja ottamalla isoja
taloudellisia riskejä rahoituslaitoksen lukuun.
Voi siten olla, että tällainen �you are hired,
you are ��ired� politiikka johtaa siihen, että
rahoituslaitosten riskit muodostuvat omistajien
kannalta liian suuriksi.
erityisesti yhdysvalloissa arvopaperimark
kinoilla on tapahtunut voimakas arvopaperis
taminen. tämän seurauksena luottoja myöntä
vät rahoituslaitokset eivät ole samoja kuin ne,
joiden salkkuihin luotot lopulta päätyvät. Ar
vopaperistamisen seurauksena riskit ovat mo
nissa tapauksissa hajautuneet globaalisti. tätä
riskien hajauttamista voidaan pitää myönteise
nä asiana.
Vaikka arvopaperistamiseen liittyy monia
myönteisiä piirteitä, siihen liittyy myös monia
ongelmia. yksi ongelma on se, että loppusijoit
tajat eivät tunne eivätkä valvo riskejä niin huo
lellisesti kuin siinä tapauksessa, missä luoton
myöntänyt rahoituslaitos itse pitäisi myöntä
mänsä luoton omassa taseessaan.
Arvopaperistaminen on erittäin hyvää liike
toimintaa investointipankeille, jotka pystyvät
arvopaperistamisen eri vaiheissa hankkimaan
toiminnasta isoja tuloja. investointipankeilla
on siten kannustin innostaa rahoitusmarkki
noilla toimivia arvopaperistamiseen. toki krii
sin seurauksena tällainen toiminta on hiipu
massa ja siten heikentää myös investointipank
kien tuloja.
Luottoluokituslaitoksilla on iso rooli kan
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sainvälisten rahoitusmarkkinoiden toiminnas
sa. nimestään huolimatta nämä laitokset eivät
ole julkisia instituutioita vaan yksityisiä, voittoa
tavoittelevia yrityksiä.
Luottoluokituslaitoksilla on merkittävä
rooli rahoitusmarkkinoiden arvopaperistami
sessa. ne ovat mukana monien tuotteiden
suunnittelussa. toisaalta ne tekevät riskiarvioi
ta samoista rahoitusinstrumenteista. tämä kak
sinainen rooli voi synnyttää ristiriidan. on
mahdollista, että luottoluokituslaitokset arvioi
vat näihin rahoitusinstrumentteihin liittyvät
riskit liian pieniksi, jotta niitä saataisiin kau
paksi ja siten sekä investointipankit että luot
toluokituslaitokset hyötyisivät taloudellisesti
monimutkaisten rahoitusinstrumenttien luomi
sesta ja myynnistä. niinpä jotkut ovatkin esit
täneet, että luottoluokituslaitosten tulisi keskit
tyä pelkästään rahoitusinstrumenttien riskien
arviointiin, ei niiden suunnitteluun.
yhdysvaltojen asuntoluotoista omistaa tai
takaa noin puolet kaksi suurta asuntoluototta
jaa Fannie Mae ja Freddie Mac. Molemmat
pörssinoteeratut yhtiöt ovat valtion perustamia
ja niillä on ajateltu olevan valtion implisiittinen
takuu. ne eivät maksa valtion veroja tai paikal
lisia veroja. niillä on ollut myös luottomahdol
lisuus yhdysvaltain valtiovarainministeriöstä.
näistä luotottajista käytetään nimitystä valtion
sponsoroimat yritykset (governmentsponsored
enterprises). johtuen erityisasemastaan ne saa
vat rahoitusmarkkinoilta lainaa halvemmalla
kuin vastaavat yksityiset toimijat.
heinäkuussa molemmat yhtiöt ajautuivat
luottamuspulaan, kun syntyi epäilys niiden va
kavaraisuudesta. yhdysvaltain valtiovarainmi
nisteri ilmoitti valtion tarvittaessa tukevan mai
nittujen asuntoluotottajien toimintaa ja myös
keskuspankin tarjoavan niille likviditeettitukea.
syyskuussa molemmat yhtiöt ajautuivat lopulta
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liittovaltion hoivaan. Liittovaltion viranomai
nen vastaa niiden hallinnosta ja päätöksenteos
ta. Liittovaltio on valmis pääomittamaan niitä
ja vastaa niiden veloista. Aikaisempien omista
jien pääomia ei kuitenkaan nollattu. toki yh
tiöiden osakkeiden arvo romahti, kun yhtiöt
joutuivat liittovaltion hoivaan.
Fannie Maen ja Freddie Macin toiminta on
joutunut entistä kovemman arvostelun koh
teeksi. yksityisinä rahoituslaitoksina ne naut
tivat valtion takuusta, mikä vääristää asunto
luottomarkkinoiden toimintaa. tämän takuun
sa turvin niiden toiminta on kasvanut järjettö
män suureksi ja isoksi riskiksi veronmaksajille.
niinpä on vaadittu Fannie Maen ja Freddie
Macin toimintojen hillitsemistä pitkällä aikavä
lillä esimerkiksi pilkkomalla ne niin pieniksi,
että valtion ei ole pakko pelastaa niitä, ja/tai
myymällä toiminta aidosti yksityisellä riskillä
toimiville rahoituslaitoksille.
Rahoitusmarkkinakriisi on synnyttänyt kes
kustelua myös instituutioiden välisistä suhteis
ta ja instituutioiden kannustimista. Rahoitus
markkinoiden toiminnan kannalta rahoitusval
vonnan ja rahapolitiikasta vastaavan keskus
pankin välinen suhde on yksi keskeinen järjes
tely. tämä suhde on erilainen eri maissa. jois
sakin maissa (kuten yhdysvalloissa) keskus
pankki on rahapolitiikan lisäksi vastuussa myös
rahoituslaitosten valvonnasta. joissakin maissa
(kuten isoBritanniassa) rahapolitiikka ja ra
hoitusvalvonta on erotettu omiksi instituutioik
seen. suomessa rahoitusvalvonta on suomen
pankin yhteydessä, mutta keskuspankilla ja ra
hoitusvalvonnalla on pitkälti erillinen päätök
sentekojärjestelmänsä.
Rahoitusmarkkinakriisin kokemuksia ja
opetuksia rahoitusvalvonnan ja keskuspankin
välisen suhteen osalta on tulkittu eri tavoin.
jotkut painottavat sitä, että erityisesti rahoitus

markkinoiden häiriötilanteissa päätöksenteki
jöillä tulee olla mahdollisimman hyvä tieto ra
hoitusmarkkinoiden tilasta. näin viranomaiset
voivat tehokkaasti ja nopeasti ratkaista mah
dolliset ongelmatilanteet. tämä näkökohta
puoltaa keskuspankin ja rahoitusvalvonnan
mahdollisimman tiivistä suhdetta.
toiset taas esittävät, että jos keskuspankin
ja rahoitusvalvonnan välinen yhteys on hyvin
läheinen, tällöin keskuspankilla on taipumus
ottaa rahapolitiikassaan (korkopolitiikassa, lik
viditeetin hallinnassa) liikaa huomioon rahoi
tusmarkkinoiden tila. tällöin rahapolitiikkaa
harjoitetaan rahoitusmarkkinoiden tilan perus
teella, ei perustuen keskuspankkien yleiseen
mandaattiin, hintavakauden turvaamiseen. jos
näin on, rahapolitiikka kannustaa liian suureen
velkaantumiseen ja muodostuu pitkällä aikavä
lillä in��latoriseksi ja häiriöiden aiheuttajaksi.
Viime vuoden kesällä alkanut rahoitus
markkinoiden häiriö on paljastanut merkittäviä
ongelmia kannustimissa. kannustimiin ja epä
symmetriseen in��ormaatioon liittyvät ongelmat
voivat aiheuttaa suuria taloudellisia tappioita.
paineet rahoitusmarkkinoiden sääntelyn
lisäämiseksi ovat kasvaneet. yhdysvalloissa
sääntelyn muutoksista tullaan keskustelemaan
presidentin vaalien jälkeen. sääntelyn lisäämi
sessä tulee olla hyvin huolellinen, sillä säänte
lyn lisääminen ei välttämättä ratkaise vääristy
miä vaan voi luoda uusia vääristymiä.
kannustimiin ja epäsymmetriseen in��or
maatioon liittyvien ongelmien ratkaisemisessa
riittää töitä yritysten omistajille ja poliittisille
johtajille. ne tarjoavat myös hedelmällistä tut
kimusaineistoa taloustieteilijöille; talouden
epäonni on tutkijan onni. ongelmia ratkais
taessa voi olla kysyntää taloustieteilijöidenkin
puheenvuoroille. 
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