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ALKEMISTIEN POMMIN PÄÄLLÄ

Englannin keskuspankin entinen pää-
johtaja Mervyn King on kuvannut viime 
vuosikymmenten pankki- ja rahajärjes-
telmää alkemistien rakennelmaksi, jonka 
perusideana on rahoittaa täysin turvatut 
talletukset hyvin riskipitoisilla saatavil-
la. Epävakaa järjestelmä vain odotti so-
pivaa tilaisuutta romahtamiselle ja se tuli 
vuonna 2007.

Markkinoiden itsestään tasapainoa 
hakevaan luonteeseen uskoneelle ajan 
hengelle syntynyt kriisi ja sitä seurannut 
suuri taantuma tulivat täytenä yllätykse-
nä (vrt. Korpinen 2009 ja kuvio 1). Las-
kun jyrkkyyttä ei pystytty ennustamaan 
ja nousua on turhaan ennakoitu jo mo-
neen kertaan.

Financial Timesin legendaarinen pää-
ekonomisti Martin Wolf on kirjoittanut 
loistavalla tyylillään kiehtovan kuvauk-
sen alkemistien puuhista itsensä rikas-
tuttamiseksi ja veronmaksajien köyh-
dyttämiseksi. Jälkikäteen kaikki on niin 
selvää ja ymmärrettävää. Miksei kukaan 
pystynyt varoittamaan riskeistä etukä-
teen?

Wolfin analyysi perustuu hyvin suures-
sa määrin Keynesin käsityksiin 1930-lu-
vun lamasta ja rahan endegeenisesta 
luonteesta. ”Narulla ei voi työntää maa-
ilmantaloutta nousuun”.

Wolf myöntää muuttaneensa elämänsä 
aikana joitakin kertoja käsityksiään siitä, 
miten talous oikein lopulta toimii. Nyt 
painottuvat makrotaloudelliset muut-
tujat kuten varannot ja virrat, säästämi-
sylijäämät ja alijäämät, sektoritaseet ja 
maakohtaiset vaihtotaseet. Mm. suurten 
vaihtotaseylijäämämaiden Kiinan ja Sak-
san takia säästämistä on tarjolla yli tar-
peen, mikä painaa kokonaiskysyntää liian 
pieneksi. Tähän säästämisen paradoksiin 
ei matala korko ole riittävä lääke, vaan 
myös ekspansiivista finanssipolitiikkaa 
tarvittaisiin kipeästi, mutta vyönkiristys-
opit ovat – erityisesti EU:n komissiossa 
– yhä niskan päällä.

Usein toistettu mantra on, että Suo-
mi on hyvä esimerkki velkaelvytyksen 
tehottomuudesta: velkaa on jouduttu 
ottamaan paljon lisää ilman sanottavaa 
vaikutusta talouskasvuun. Jos kuitenkin 
rahan määrä on endogeeninen eli ylimää-
räinen likviditeetti palaa keskuspankkiin, 
ei budjettialijäämä vielä sellaisenaan ker-
ro mitään elvytyksen määrästä. 

Alijäämä ja velkaantumisen muutos 
ovat ensi sijassa heikon kasvun seurauk-
sia eikä syitä. Kun taantuma syö valtion 
ja kuntien verotuloja, ei tämä sinällään 
mitenkään maagisesti lisää kysyntää ja 
kasvua. Vasta sellaiset menojen lisäykset 
tai verojen alennukset, jotka ylittävät au-
tomaattiset vaikutukset, tuovat kasvulle 
uusia aineksia. Ja tällaisia toimiahan on 
ollut viime vuosina Suomessa kovin vä-
hän. Tasapainoisen budjetin vaatimus 
keskellä suurta taantumaa on suoranaista 
hulluutta.

Wolfin analyysi toteutuneesta kriisistä 
on helposti hyväksyttävissä, mutta hänen 
suosituksensa uusien kriisien ennaltaeh-
käisemiseksi ovatkin jo paljon vähäveri-
sempiä.

Vaikka pankit saataisiinkin jollain 
kä sit tämättömällä tavalla riittävästi 
ka pi talisoitua ja irrottamaan kaikkein 
riskipitoisimman sijoittamisen tavalli-
sesta talletuspankkipankkitoiminnasta, 
tuskinpa kriisit siitä mihinkään häviäi-
sivät. Wolf itsekin toteaa, että EU:n ns. 
pankkiunionin monien erilaisten valvon-
taelimien voidaan arvioida antavan noin 
60 000 sivua ohjeita ja määräyksiä. Osa 
niistä tulee olemaan keskenään ristirii-
dassa eikä kukaan pysty kunnolla hallit-
semaan tällaista säädösvuorta.

Todennäköistä onkin, että valvonta 
tulee aina käymään mennyttä sotaa, kun 
pankit ja vakuutuslaitokset ”innovoi-
vat” jo kokonaan uusia voitontekomah-
dollisuuksia. Pankkiunionikeskustelu 
on tähän asti koskenut vain pankkeja. 
Kuitenkin pankit ja vakuutuslaitokset 
ovat jo kasvaneet yhteen finanssitava-
rataloiksi, joiden tuotteet ovat toistensa 
substituutteja. Eihän sijoitussidonnai-
sella henkivakuutuksella ole paljoakaan 
tekemistä vakuutuksen kanssa muuta 
kuin nimessä. Jos maailmantalous olisi 
romahtanut 2007–2008 vielä nykyistä 
jyrkemmin, olisi se voinut hyvin johtua 
AIG:n – yhden maailman suurimmista 
vakuutusyhtiöistä – konkurssista. Lähel-
tä piti-tilanne johtui pankkien luottojen 
vakuuttamisesta maksuhäiriöriskiä 
vastaan.

Yksi harvoista pankkisektorin epäva-
kaisuutta korostaneista tutkijoista on ol-
lut Hyman Minsky, jonka ansiot Wolfkin 
tunnustaa. Liiallisen velkaantumisen pit-
kää varjoa taloudelle on ansiokkaasti tuo-
nut esille mm. Palkansaajien tutkimus-
laitoksen erikoistutkija Pekka Sauramo.

Mutta onko mahdollista, että velkojen 
ja pankkisektorin alkemian taustalla oli-
si vieläkin perustavampaa laatua olevia 
tekijöitä?

Itävaltalainen koulukunta, johon myös 
etäisesti innovaatio- ja pitkien syklien 
teorioiden kehittäjä Joseph Schumpeter 
kuului, korosti reaalitaloudellisten teki-
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jöiden merkityksen ensisijaisuutta. Tek-
ninen edistys vie taloudellista kehitystä 
eteenpäin, mutta ei välttämättä tasaisesti 
vaan sysäyksenomaisesti. Kun teknolo-
gian veto hiipuu, myös rahatalous joutuu 
helposti vaikeuksiin. Jos odotukset pet-
tävät, velat tuntuvat hallitsemattomilta 
ja valtion talous joutuu kuralle.

Nokia-yhtymän kehityskaari on hyvä 
esimerkki schumpeterilaisesta kasvu- ja 
kriisiteoriasta. Matkapuhelimiin liittyvät 
innovaatiot nostivat Nokian voittoja ja 
tekivät siitä markkinajohtajan. Monet 
vuodet yritys teki ylisuuria voittoja ja 
pystyi kasvamaan hurjaa vauhtia. Vä-
hitellen seuraajat ottivat kiinni Nokian 
teknologista etumatkaa ja matkapuhe-

linmarkkinat alkoivat täyttyä samalla 
kun voitot normalisoituivat ja erityisen 
nopean kasvun kipinä hiipui. Jo ennen 
vuoden 2007 kriisiä laajemminkin ITC-
teknologian makrotaloudelliset kasvuvai-
kutukset olivat ehtymään päin. Teknolo-
ginen pitkä sykli osoitti alaspäin.

Teknologiasyklien lisäksi kansantalo-
udessa on muitakin eripituisia syklejä 
kuten lyhyt varastosykli, rakentamisen 
sikasykli, devalvaatiosykli jne. Kun mo-
net erimittaiset syklit osuvat laskemaan 
samaan aikaan, syntyy resonanssin voi-
mistama lasku eli kriisi. Jostain tällaises-
ta saattoi olla kyse 2007–2008.

Wolf on omimmillaan kritisoidessaan 
kilpailukyvyn parantamista yleisenä 

elvytyslääkkeenä. Pienten avotalouksi-
en kohdalla asia on ihan ok, kuten hän 
Baltian maiden kokemusten perusteella 
toteaa, mutta suurien maiden on ajatel-
tava kokonaisuutta. Viennin lisäys on 
toisen tuonnin kasvua. Lopputulos voi 
olla nollasummapeliä, jossa työttömyyttä 
viedään paikasta toiseen. Toisaalta hinta- 
kustannussuhteet eivät saa olla liian vää-
ristyneitä missään, niistä kärsivät kaikki.

Kun inflaatio näyttää kerta kaikkiaan 
kuolleelta Euroopassa, Wolfin käsityk-
sen mukaan esteitä ei pitäisi olla epä-
konventionaaliselle rahapolitiikalle: 
keskuspankki voisi hyvin ostaa valtion 
velkapapereita.

Pankkien pääomien lisääminen on si-
käli vaikeaa, että hyvinä aikoina ongel-
maa ei havaita ja huonoina aikoina omien 
pääomien lisääminen on poissa erityi-
sesti pienten ja keskisuurten yritysten 
lainansaantimahdollisuuksista, mikä on 
juuri nyt erityisen vaikea ongelma mo-
nessa euromaassa.

Pääomittaminen ja valvonta ovat ras-
kas tie pankkialkemian poistamiseen. On 
olemassa paljon yksinkertaisempi keino.

Miksi ihmeessä pankkikeskeistä jär-
jestelmää paisutetaan entisestään pitä-
mällä yritysten oma pääoma paljon huo-
nommassa asemassa kuin vieras pääoma 
kuten pankkilainat yritysverotuksessa. 
Poistamalla kaikkien lainojen korkojen 
vähennysoikeus ja samalla laskemal-
la yritysverotuskantaa vahvistettaisiin 
yritysten suoraa rahoitusta ja riskinsie-
tokykyä samalla kun maailmantalouden 
pankkikeskeisyys vähenisi merkittävästi.

Samalla poistuisi ehkä tämän ajan mer-
kittävin veronkiertokanava. Luxenburg 
tai Caymansaaret ei voisi enää luvata ve-
roparatiisia yrityksille, jotka muuntavat 
varojaan vieraaksi pääomaksi siirtämällä 
kuvitteellista hallintoa ja sisäisiä velkoja 
veroparatiisimaihin. Ehdotukseni vähen-
täisi makrotaloudellista epävakaisuutta 
ja lisäisi merkittävästi kansallisvaltioiden 
verotuloja. 
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Kuvio 1. Kaksi pankkikriisiä: USA:n osakekurssit 100 vuotta sitten ja nyt.

Kuvio 2. Italian, Saksan ja Suomen vaihtotaseet suhteessa bkt:een v. 2000–2013.


