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slannin tapahtumille lokakuussa 2008 ei löydy
vertailukohtaa historiasta. Pikkuruisen maan talous romahti totaalisesti kolmen suurimman pankin kaaduttua. Tässä kirjassa politiikan, talouden, tutkimuksen ja median edustajat Islannista ja sen
ulkopuolelta analysoivat Islannin surullisia tapahtumia.
Tavoitteena on oppia kokemuksesta, jotta vastaavaa ei
enää tulevaisuudessa pääsisi tapahtumaan.
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slannin tapahtumille lokakuussa 2008 ei löydy vertailukohtaa historiasta. Pikkuruisen maan talous romahti kolmen suurimman pankin kaaduttua. Romahdusta edelsi
kymmenen vuoden satumainen kasvun ja itsetyytyväisyyden kausi. Pieni kansakunta puhalsi yhteen hiileen ja näytti
siltä, että lopulta kaikki olisivat voittajia.
Saaga oli liian satumainen ollakseen totta. Islannin pankkisektori kasvoi mammuttimaisen suureksi, eikä keskuspankilla ollut varoja kattamaan massiivisia valuuttalainoja tai kykyä hoitaa
valvontatehtäväänsä. Kukaan ei ollut halukas – tai riittävän rohkea – myöntämään tätä. Kunnes markkinat tajusivat tilanteen.
Kreppa (isl. kriisi) iski Islantiin ja näytti karulla tavalla, mikä
on pienen maan asema globaalissa taloudessa hädän hetkellä.
Se osoitti nykyisenkaltaisen finanssivalvonnan heikkoudet. Islannista tuli monella tapaa varoittavin esimerkki aikoihin.
Islannissa pankkisektorin epäterve paisuminen oli osittain
tietoisen poliittisen valinnan tulosta. Kevyen valvonnan oloissa korostuu finanssisektorin toiminnan ehdoton edellytys:
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luottamus. Luottamuksen loppuminen tarkoittaa katastrofia.
EU:n ulkopuoliselle maalle ei ole olemassa automaattisia pelastusmekanismeja. Jos lisäksi muut maat käyttäytyvät kriisin
hetkellä kuten nyt Iso-Britannia ja Alankomaat, puolustaen lyhytnäköisesti omia kansallisia intressejään, alamäki on entistä
hurjempi. Jos lisäksi pankkisektori on suhteettoman suuri, tuskasta tulee pienelle maalle sietämätön.
Kriisin positiivinen puoli – jos nyt niin rohkenee tässä vaiheessa sanoa – on se, että se sai islantilaiset vakavasti harkitsemaan EU-jäsenyyttä. Kreikan tapaus on osoittanut, että
eurossa ja EU:ssa kannattaa olla. Islannin kohdalla hyöty olisi
molemminpuolinen. Maan jäsenyys vahvistaisi unionin jalansijaa maailmanpolitiikan polttopisteessä, arktisilla alueilla.
Tässä kirjassa analysoidaan Islannin tapahtumia, jotta vastaavalta voitaisiin välttyä tulevaisuudessa. Artikkelit ovat kirjoittajiensa näkemyksiä. Toivomme, että analyyttisyydessään ne
saavat aikaan keskustelua ja nostavat esiin uusia näkökulmia.
Esitämme lämpimät kiitokset kirjan kirjoittajille sekä julkaisun yhteistyökumppaneille ajatuspaja Magmalle sekä Euroopan parlamentin liberaaliryhmä ALDE:lle. Panoksenne teki
julkaisusta mahdollisen. l
Helsingissä, 6.6.2010
Kimmo Collander
Toimitusjohtaja, Neuvosto Oy
Karina Jutila
Johtaja, Ajatuspaja e2
Terhi Tikkala
Pääsihteeri, Pohjoismaiden neuvoston keskiryhmä
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Alda Sigmundsdóttir

Ihmisen aiheuttama katastrofi

Alda Sigmundsdóttir on freelance-toimittaja, kirjoittaja ja bloggaaja. Hän
ylläpitää nettisivustoa www.icelandweatherreport.com

Monet hienojen
talojen asukkaista ovat työttömiä ja osalla
luksusautoja
ajavista on hädin tuskin rahaa
ruokaan.
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slannin talouden romahdus vuonna 2008 vaikuttaa islantilaisiin perheisiin yhä. Jotkut kamppailevat mahdottoman velkataakan kanssa. Toiset ovat yhä järkyttyneitä,
koska järjestelmä, johon he uskoivat, kaatui.
Kun ajaa Reykjavíkin kaduilla puolitoista vuotta sen jälkeen, kun Islanti koki historian hurjimman talousromahduksen,
voisi hyvin luulla, ettei mitään epätavallista koskaan tapahtunut. Kaikki näyttää olevan entisellään. Syvän taloustaantuman
merkkejä ei näy: kauppojen ikkunoita ei ole peitetty laudoilla
eikä kaduilla ole kerjäläisiä tai kodittomia. Muotitietoiset islantilaiset täyttävät yhä trendikkäät ravintolat viikonloppuisin, kaduilla kurvailee kalliita katumaastureita ja esikaupunkien suurten, nykyaikaisten talojen ikkunat ovat yhä valaistuja. Kaikesta
päätellen Islanti on yhä hyvin johdettu ja varakas yhteiskunta.
Julkisivun takana on kuitenkin toinen todellisuus. Monet
hienojen talojen asukkaista ovat työttömiä ja osalla luksusautoja ajavista on hädin tuskin rahaa ruokaan. Kiinteistömarkkinat ovat lamaantuneet, joten monet eivät pysty myymään kotejaan, vaikka heillä ei ole varaa pitää niitä yllä. Autolainatkin
ovat saattaneet kasvaa auton arvoa suuremmiksi, joten autoa
ei voi myydä. Ihmisistä on tullut velkaorjia.

Tätä artikkelia kirjoitettaessa ei ollut saatavilla tarkkoja lukuja siitä, kuinka suuri osa Islannin kotitalouksista on vakavissa
taloudellisissa vaikeuksissa islantilaisten kreppaksi kutsuman
talouskriisin vuoksi. Erilaisista luvuista puhuttiin. Yleisimmin
arvioitiin, että noin 30 prosenttia kotitalouksista oli vakavissa
vaikeuksissa velkojen vuoksi, 30 prosentilla oli jonkin verran
vaikeuksia ja 40 prosentin olosuhteet eivät olleet muuttuneet
merkittävästi. Valtion ylläpitämä Kotitalouksien velkaneuvontapalvelu kieltäytyi vahvistamasta tai kiistämästä lukuja ennen
kuin se julkaisee raporttinsa vuodelta 2009. Laitos vahvisti kuitenkin, että monet olivat suurissa vaikeuksissa ja että laitoksen
puoleen kääntyvien määrä oli kaksinkertaistunut.
Islantilaisilla oli paljon velkaa jo ennen romahdusta, mutta
Islannin kruunun devalvaation jälkeen velan määrä kohosi tuhoisiin mittoihin. Miksi velkaa siis kertyi niin paljon ja miksi sen
määrä kasvoi niin nopeasti kriisin aikana?

Velkaantunut kansakunta
Vuonna 2003 aloitettiin Islannin historian suurin rakennusprojekti Kárahnjúkarin alueella maan itäosassa. Rakenteilla oli pato,
joka tuottaisi sähköä alumiinijätti Alcoan kaavailemalle suurelle
alumiinisulattamolle. Hankkeen rahoittamiseksi Islannin talouteen virtasi runsaasti ulkomaista pääomaa, ja Islannin keskuspankki nosti korkotasoa estääkseen talouden ylikuumentumisen. Toimenpiteellä oli kuitenkin seurauksia, joita keskuspankin
poliittisesti nimitetyt ja epäpätevät johtajat eivät osanneet ennakoida. Finanssikeinottelijat huomasivat saaneensa hyvän tilaisuuden, kun Islannin korkotaso oli niin paljon korkeampi kuin
muualla. He lainasivat suuria pääomia matalan koron maista ja
siirsivät ne Islantiin, missä pääomille kertyisi runsaasti korkoa.
Näin keinottelijat saisivat merkittäviä voittoja.
Islantiin virtasi yhä enemmän ulkomaista pääomaa ja Islannin kruunusta tuli hyvin vahva. Islantilaiset alkoivat tuhlata
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Islantilaisille tarjottiin ulkomaisia
valuuttalainoja,
joiden korot
olivat paljon matalammat kuin
kotimaisten
lainojen.
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Yleensä sanottiin,
että ulkomaalaiset eivät vain
ymmärtäneet
Islannin talouden
erityispiirteitä.
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rahaa varmoina taloudellisista kyvyistään. He toivat maahan
ulkomaista tavaraa kuin viimeistä päivää ja usein lainarahalla.
Koska korkeat korot tekivät kotimaisista lainoista epätavallisen kalliita, luottolaitokset keksivät nerokkaan suunnitelman:
islantilaisille tarjottiin ulkomaisia valuuttalainoja, joiden korot
olivat paljon matalammat kuin kotimaisten lainojen.
Lainat menivät kuin kuumille kiville. Se ei ollut mikään
ihme, sillä luottolaitokset ja autokauppiaat mainostivat niitä
ainoana järkevänä lainavaihtoehtona. ”Autokauppias sanoi,
että minun kannattaisi ehdottomasti ottaa valuuttalaina heiltä ja pitää omat rahani pankissa keräämässä korkoa”, sanoi
opettaja Harpa Jörundardottir, joka oli hankkimassa autoa
vuonna 2007. Harpa kieltäytyi, muttei lainan riskialttiuden,
vaan järkisyiden vuoksi. ”Minusta ei ollut mieltä ottaa lainaa,
kun minulla kerran oli rahaa autoon.”
Harvat islantilaiset olivat yhtä onnekkaita. Useimmat ottivat
valuuttalainoja harkitsematta asiaa lainkaan. Monet tiesivät,
että lainoihin liittyi riski. Jos kruunun kurssi laskisi, lainapääoma kasvaisi. Kukaan ei kuitenkaan odottanut täydellistä talousromahdusta tai sadan prosentin devalvaatiota. Useimmat
islantilaiset uskoivat, että maan talous oli terveellä pohjalla.
Päättäjät, rahoitusalan sääntelystä vastaavat ja tiedotusvälineet
todella toitottivat samaa viestiä kaikkialla. Kun joissakin, lähinnä ulkomaalaisissa raporteissa esitettiin, että Islannin talous
ei olisikaan niin vakaalla pohjalla kuin luultiin, viranomaiset ja
pankkiirit olivat pöyristyneitä. Yleensä sanottiin, että ulkomaalaiset eivät vain ymmärtäneet Islannin talouden erityispiirteitä.
Kun pankkiireille esitettiin epämukavia kysymyksiä, he kaivoivat kiireesti esiin PowerPoint-esityksiä, jotka esittivät asiat heille suotuisalla tavalla. Nyt tiedämme, että luvut oli saatu
aikaan luovalla kirjanpidolla ja markkinoita manipuloimalla.
Samaan aikaan islantilaiset poliitikot mainostivat pankkiirien
kanssa ulkomailla, että Islannin talous oli vahvempi kuin koskaan. Ulkomaisten kriitikkojen uskottavuus kyseenalaistettiin

järjestelmällisesti. Kun eräs erityisen taitava rahoitusanalyytikko
kehtasi epäillä Islannin talouden perustan vakautta, Thorgerdur
Katrín Gunnarsdóttir, joka itsenäisyyspuolueen varapuheenjohtajana oli yksi Islannin korkea-arvoisimmista päättäjistä, letkautti, että asiantuntijan pitäisi palata koulunpenkille. Sattumoisin
Gunnarsdóttirin aviomies oli korkeassa asemassa Kaupthingissä, joka oli yksi Islannin sittemmin kaatuneista pankeista.
Ei siis ole mikään ihme, että Islannin kansa ei huomannut
myrskypilvien kerääntyvän taivaanrantaan. Kun Glitnir kaatui
ensimmäisenä islantilaisista pankeista 29. syyskuuta 2008, romahdus oli suurimmalle osalle islantilaisista täysi yllätys, kuin
salama kirkkaalta taivaalta.
Odotetusti sijoittajat vetivät rahansa kiireesti Islannista, ja
aiemmin vahvan kruunun arvo romahti. Joka päivä uutiset kertoivat aina vain alemmasta kruunun arvosta. Islannin kansa seurasi tilannetta järkyttyneenä ja toivoi, että joku tekisi jotain.
Mitään ei ollut tehtävissä. Islannin pankkisektori oli jo noin
kaksitoistakertainen maan talouteen verrattuna, eikä ollut lainanantajaa, johon pankit olisivat voineet turvautua viimeisessä
hädässä. Romahdus oli väistämätön. Kahden viikon kuluttua
Islannin kaikki kolme kaupallista pankkia olivat kaatuneet.
Islantilainen yhteiskunta syöksyi sekasortoon. Toiminta
työpaikoilla pysähtyi, kun ihmiset yrittivät ymmärtää saamaansa tietoa. Synkkäilmeinen pääministeri puhui kansalle
televisiossa ja kertoi maan konkurssin olevan todennäköinen.
Hän päätti puheensa pahaenteiseen lauseeseen: ”Jumala siunatkoon Islantia.”
Seuraavien päivien aikana tiedotusvälineistä saatiin yhä
tarkempaa tietoa tilanteen vakavuudesta. Kruunun pelastamiseksi otettiin käyttöön tiukat valuuttarajoitukset, jotka estivät
rahansiirrot maan ulkopuolelle. Rajoitus vaikutti erityisesti ulkomailla opiskelevien islantilaisten elämään, kun opintolainat
jumiutuivat islantilaisiin pankkeihin. Osalla heistä ei ollut rahaa
ruokaan, osa ei voinut maksaa vuokraansa tai lukukausimak-
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Kun Glitnir kaatui
ensimmäisenä
islantilaisista
pankeista, romahdus oli suurimmalle osalle
islantilaisista
täysi yllätys.
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slannin tapahtumille lokakuussa 2008 ei löydy
vertailukohtaa historiasta. Pikkuruisen maan talous romahti totaalisesti kolmen suurimman pankin kaaduttua. Tässä kirjassa politiikan, talouden, tutkimuksen ja median edustajat Islannista ja sen
ulkopuolelta analysoivat Islannin surullisia tapahtumia.
Tavoitteena on oppia kokemuksesta, jotta vastaavaa ei
enää tulevaisuudessa pääsisi tapahtumaan.

