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SpekulaaBo	  ja	  rahoitusmarkkinat	  (1)	  

•  Tavaran	  hinta	  määräytyy	  lopulta	  sen	  
käyOöarvon	  mukaan	  	  käyOöarvo	  on	  
etukäteen	  Bedossa	  

•  Arvopapereilla	  ei	  ole	  käyOöarvoa	  	  niillä	  on	  
vain	  ”akkumulaaBoarvoa”	  
–  	  Arvopapereita	  voidaan	  hankkia	  vain	  niiden	  
suomien	  rahallisten	  tuoOojen	  vuoksi	  



SpekulaaBo	  ja	  rahoitusmarkkinat	  (2)	  

•  Jälkimarkkinakaupasta	  voi	  koitua	  voiOoja	  kahdella	  tavalla	  
	  –	  Ostetun	  arvopaperin	  tuoton	  kauOa	  (esim.	  osingot)	  
	  –	  Myymällä	  arvopaperi	  ostohintaa	  kalliimmalla	  

•  Arvopaperikauppa	  insBtuuBona	  on	  riippuvainen	  
mahdollisuudesta	  myydä	  arvopaperi	  eteenpäin	  
–  Jos	  investointeihin	  olisi	  pakko	  sitoutua,	  ei	  

arvopaperisijoiOaminen	  eroaisi	  industrialisBsesta	  tuotannosta	  
mitenkään	  

–  Rahoitusmarkkinat	  kuitenkin	  luoBin,	  joOa	  riskiä	  saataisiin	  
”hajauteOua”	  ja	  tätä	  kauOa	  uuOa	  pääomaa	  
tuotantoprojekteihin	  	  sijoiOaminen	  ei	  juuri	  koskaan	  perustu	  
pelkästään	  pyrkimykseen	  kerryOää	  pitkäaikaista	  tuoOoa	  	  
arvopaperi	  myydään	  heB	  siinä	  vaiheessa,	  kun	  sen	  hinta	  on	  
saavuOanut	  oletetun	  opBmitason	  



SpekulaaBo	  ja	  rahoitusmarkkinat	  (3)	  

•  Mihin	  osakkeiden	  ja	  muiden	  markkinaperusteisesB	  
hinnoiteltujen	  arvopaperien	  hinta	  siOen	  perustuu,	  jos	  
niiden	  tulevaisuuden	  tuoOoa	  ei	  Bedetä?	  

•  Reaalitalouden	  pitkän	  aikavälin	  kehityksen	  
ennustaminen	  on	  lähes	  mahdotonta,	  muOa	  toisten	  
sijoiOajien	  näkemysten	  ennustaminen	  on	  mahdollista	  

•  Monien	  arvopaperien	  (esimerkiksi	  osakkeiden)	  hinta	  
määräytyy	  ainoastaan	  niiden	  kysynnän	  perusteella	  	  
voiOojen	  tekeminen	  edellyOää	  kykyä	  ennakoida	  
muiden	  sijoiOajien	  näkemyksiä	  



SpekulaaBo	  ja	  rahoitusmarkkinat	  (4)	  

•  Keynesin	  kauneuskilpailu	  rahoitusmarkkinoiden	  peruslogiikkana	  
•  “It	  is	  not	  a	  case	  of	  choosing	  those	  [faces]	  that,	  to	  the	  best	  of	  one’s	  

judgment,	  are	  really	  the	  pre_est,	  nor	  even	  those	  that	  average	  opinion	  
genuinely	  thinks	  the	  pre_est.	  We	  have	  reached	  the	  third	  degree	  where	  
we	  devote	  our	  intelligences	  to	  anBcipaBng	  what	  average	  opinion	  expects	  
the	  average	  opinion	  to	  be.	  And	  there	  are	  some,	  I	  believe,	  who	  pracBce	  the	  
fourth,	  fich	  and	  higher	  degrees.”	  (Keynes)	  

•  Miksi	  kolmannen	  asteen	  hulluus	  määriOää	  rahoitusmarkkinoiden	  
•  toimintaa?	  

–  On	  helpompi	  ennustaa	  muiden	  sijoiOajien	  oletuksia	  kuin	  pitkän	  aikavälin	  
reaalitaloudellista	  kehitystä	  

–  Sijoitusjohtajien	  on	  vaikea	  poiketa	  vallitsevista	  sijoitustrendeistä	  
–  Nopeat	  voitot	  ovat	  mahdollisia	  ainoastaan	  spekulaBivisessa	  kaupankäynnissä	  
–  Pitkän	  aikavälin	  sijoituksista	  koituvat	  tappiot	  ovat	  potenBaalisesB	  massiivisia	  



LikviditeeBn	  kasvu	  ja	  suuri	  romahdus	  (1)	  

•  Varallisuusesineet	  ovat	  sitä	  likvidimpiä	  mitä	  
vaihdeOavampia	  ne	  ovat	  
–  Raha	  on	  kaikkein	  likvideintä	  varallisuuOa,	  koska	  sillä	  pystytään	  

soviOamaan	  milloin	  tahansa	  kaikki	  oikeustaloudelliset	  
velvoiOeet	  	  varallisuus	  on	  sitä	  likvidimpää	  mitä	  
rahamuotoisempaa	  se	  on	  

•  Rahoitusmarkkinoiden	  likviditee_	  kasvoi	  etenkin	  
Yhdysvalloissa	  räjähdysmäisesB	  1800-‐luvun	  lopulta	  alkaen	  

•  Yhtäältä	  rahoitusmarkkinoiden	  korkea	  likvidisyys	  on	  
välOämätöntä	  markkinoiden	  häiriöOömän	  toiminnan	  
turvaamiseksi	  

•  Toisaalta	  likvidisyyden	  lisääntyminen	  tekee	  markkinoista	  
enBstä	  spekulaBivisempia	  



LikviditeeBn	  kasvu	  ja	  suuri	  romahdus	  (2)	  

•  LikviditeeBn	  kasvu	  johtui	  useista	  seikoista	  
–  Amerikkalaisen	  kilpailulainsäädönnön	  kehitys	  

•  The	  Interstate	  Commerce	  Act	  1887	  
•  Sherman	  AnBrust	  Act	  1890	  
•  Clayton	  AnBtrust	  Act	  1914	  
•  Federal	  Trade	  Commission	  Act	  1914	  
•  Robinson-‐Patman	  Act	  1936	  
•  Celler-‐Kefauver	  Act	  1959	  

–  Keskitetyn	  kaupankäynnin	  kehitys	  
•  New	  Yorkin	  pörssissä	  päiviOäiskaupan	  arvo	  seitsenkertaistui	  1896–
1901	  

–  Teknologian	  kehitys	  
•  LennäBn	  (AtlanBn	  yliOävä	  lennäBnyhteys	  1866)	  
•  Puhelin	  (Antonio	  Meucci	  1854)	  



LikviditeeBn	  kasvu	  ja	  suuri	  romahdus	  (3)	  

•  ErityisesB	  Yhdysvalloissa	  osakekaupan	  
volyymi	  jatkoi	  voimakasta	  kasvua	  1900-‐luvun	  
alussa	  

•  Teknologisten	  innovaaBoiden	  ajatelBin	  
johtaneen	  maailmantalouden	  uudelle,	  
korkeamman	  tuoOavuuden	  ja	  
kokonaistuotannon	  tasolle	  

•  Irving	  Fisher:	  ”Stock	  prices	  have	  reached	  
what	  looks	  like	  a	  permanently	  high	  plateau.	  I	  
do	  not	  feel	  there	  will	  soon,	  if	  ever,	  be	  a	  ficy	  
or	  sixty	  point	  break	  below	  present	  levels…	  I	  
expect	  to	  see	  the	  stock	  market	  a	  good	  deal	  
higher	  than	  it	  is	  today	  within	  a	  few	  
months.”	  (15.10.1929)	  

•  Dow	  Jones	  laski	  12,8%	  28.10	  ja	  edelleen	  
11,7%	  29.10	  

Kuva:	  DucaB998	  



VelkadeflaaBo	  ja	  spekulaaBo	  (1)	  
•  The	  Debt-‐Defla+on	  Theory	  of	  

Great	  Depressions	  (1933)	  
•  SpekulaBivisesB	  muovautuvien	  

rahoitusarvojen	  ja	  epävarmuuden	  
määriOämän	  
rahatalousjärjestelmän	  oloissa	  
markkinat	  eivät	  hakeudu	  
tasapainoon	  

•  ”It	  is	  as	  absurd	  to	  assume	  that,	  
for	  any	  long	  period	  of	  Bme,	  the	  
variables	  in	  the	  economic	  
organizaBon,	  or	  any	  part	  of	  them,	  
will	  ‘stay	  put’,	  in	  perfect	  
equilibrium,	  as	  to	  assume	  that	  
the	  AtlanBc	  Ocean	  can	  ever	  be	  
without	  a	  wave.”	  –	  Irving	  Fisher	  	  



VelkadeflaaBo	  ja	  spekulaaBo	  (2)	  
•  Tuotantoa	  käynnistyy	  luotonlaajennuksesta	  

–  Kaikki	  viralliset	  transakBot	  ovat	  rahamääräisiä	  
•  Hintojen	  kääntyessä	  laskuun,	  rupeavat	  

toimijat	  vähentämään	  velkataakkansa	  	  
velan	  vähentäminen	  kääntää	  hinnat	  enBstä	  
voimakkaampaan	  laskuun	  	  investoinnit	  
lykkääntyvät	  	  työOömyyden	  lisääntyminen	  
	  kokonaiskysynnän	  vähentyminen	  	  
tuotannolliset	  leikkaukset…	  
–  Myös	  rahoituslaitosten	  Blanne	  heikkenee,	  

koska	  ne	  saavat	  voiOonsa	  velasta	  
makseOavista	  koroista	  	  velan	  tarjonnan	  
vähentyminen	  

•  Pahimmillaan	  velan	  absoluu_nen	  
vähentäminen	  vain	  nostaa	  
velkaantumisasteOa	  

Kuvio:	  Steve	  Keen	  



VelkadeflaaBo	  ja	  spekulaaBo	  (3)	  
•  KapitalisBsen	  talouden	  toiminta	  nojaa	  riiOävään	  määrään	  solmiOuja	  

velkasuhteita	  
•  Kaikki	  velkaraha	  ei	  kuitenkaan	  kulkeudu	  tuotannon	  laajentamiseen,	  

vaan	  sillä	  voidaan	  myös	  inflatoida	  varallisuusarvoja	  
–  EfekBivisen	  kysynnän	  kasvaessa	  reaalihyödykkeiden	  tuotanto	  laajenee	  

tai	  niiden	  hinna	  nousevat	  
–  RahotustuoOeiden	  tarjonta	  ei	  juuri	  laajene,	  joten	  kysynnän	  kasvu	  

ohjaantuu	  rahoitussektorilla	  pääasiassa	  tuoOeiden	  hintoihin	  
•  Varallisuushyödykkeiden	  hinnat	  nojaavat	  kuitenkin	  sijoiOajayhteisön	  

oletuksiin	  sijoiOajayhteisön	  oletuksista,	  joten	  hinnat	  saaOavat	  
kääntyä	  äkisBkin	  laskuun	  

•  Varallisuusarvojen	  romahduksen	  jälkeen	  yksityisen	  sektorin	  
vakavaraisuus	  voi	  romahtaa	  nopeasB	  	  velkadeflaaBo	  





Suuren	  laman	  sosiaalisia	  vaikutuksia	  
Yhdysvalloissa	  

•  TyöOömyysaste	  vuonna	  1929	  kolme	  prosen_a,	  
työOömyysaste	  vuonna	  1933	  25	  prosen_a	  

•  KoBtalouksien	  käyteOävissä	  olevat	  tulot	  romahBvat	  40	  
prosen_a	  vuosina	  1929–1932	  

•  273	  000	  perheOä	  mene_	  koBnsa	  vuosina	  1929–1932	  
•  Yli	  60	  prosen_a	  amerikkalaisista	  luokitelBin	  köyhiksi	  
vuonna	  1933	  

•  New	  Yorkin	  kaupungissa	  25	  prosen_a	  lapsista	  oli	  
aliraviOuja,	  Länsi-‐Virginiassa,	  Illinois’sa,	  Kentuckyssa	  ja	  
Pennsylvaniassa	  aliraviOujen	  lasten	  osuudeksi	  on	  
arvioitu	  90	  prosen_a	  

•  Tuberkuloosi	  yleistyi	  dramaa_sesB	  



Suuri	  lama	  ja	  finanssipoliBikka	  (1)	  
•  Varhainen	  kansainvälisen	  valuuOa-‐	  ja	  

rahoitusjärjestelmän	  regulaaBo	  nojasi	  
käsityksiin	  kapitalismista	  
vaihtokauppajärjestelmänä	  	  
julkisen	  vallan	  ainoana	  tehtävänä	  oli	  
huolehBa	  rahan	  arvon	  vakaudesta	  
–  Valuutan	  liikkeellelasku	  oli	  ainoa	  

talouspoliBikan	  tehtävä,	  josta	  ei	  voinut	  
huolehBa	  kuin	  valBo	  

•  Ratkaisuksi	  kultakantajärjestelmä:	  
järjestely	  joka	  pakoOaa	  valBon	  
kiinteään	  valuuOakurssiin	  

•  Britannian	  punta	  yrite_in	  sitoa	  
kultakantaan	  jo	  1717	  

•  1800-‐luvun	  lopulla	  kaikki	  
keskeisimmät	  valBot	  olivat	  siirtyneet	  
kultakantajärjestelmään	  
–  Yhdysvallat	  ja	  Saksa	  vuonna	  1873	  



Suuri	  lama	  ja	  finanssipoliBikka	  (2)	  

•  Kultakantajärjestelmä	  on	  kiinteiden	  
valuuOakurssien	  järjestelmä	  

•  Vaihtotaseen	  ylijäämät	  vahvistavat	  
valuuOakurssia	  
– ValBon	  valuutan	  kysyntä	  lisääntyy	  

•  Vaihtotaseen	  alijäämät	  heikentävät	  
valuuOakurssia	  
– ValBon	  valuutan	  tarjonta	  lisääntyy	  



Suuri	  lama	  ja	  finanssipoliBikka	  (3)	  

•  ValBo	  voi	  kiinteiden	  kurssien	  järjestelmässä	  
lisätä	  kulutustaan	  vain,	  jos	  kulutus	  ei	  vaikuta	  
vaihtotaseeseen	  

•  SuhdannepoliBikka	  oli	  mahdotonta	  
kultakantajärjestelmässä	  

•  Myös	  valuutan	  arvon	  ulkoiset	  muutokset	  olivat	  
kielleOyjä	  

•  Alijäämätalouksien	  oli	  suoriteOava	  sisäinen	  
devalvaaBo	  ja	  ylijäämätalouksien	  revalvaaBo	  



Suuri	  lama	  ja	  finanssipoliBikka	  (4)	  

•  Vasta	  kultakantajärjestelmästä	  luopuminen	  
mahdollisB	  New	  Deal	  -‐poliBikan	  ja	  talouden	  
elpymisen	  

•  Suuren	  laman	  elvytyspoliBikka	  sai	  aikaiseksi	  
kehityksen,	  joka	  tuo_	  lopulta	  moniin	  maihin	  
ison	  valBon	  ja	  ison	  pankin	  

•  Ison	  valBon	  ja	  ison	  pankin	  ansiosta	  lamojen	  
seuraukset	  eivät	  enää	  ole	  yhtä	  vakavia	  kuin	  
aiemmin	  



Suuri	  lama	  ja	  rahatalous	  (1)	  

•  Talouskasvu	  edellyOää	  vähintään	  joko	  
rahamäärän	  tai	  rahan	  kiertonopeuden	  kasvua	  

•  Kierrossa	  oleva	  raha	  on	  synonyymi	  
efekBiviselle	  kysynnälle	  

•  EfekBivinen	  kysyntä	  voi	  kohdistua	  joko	  
reaalihyödykkeisiin	  tai	  rahoitustuoOeisiin	  

•  RahoitustuoOeisiin	  kohdistuva	  kysyntä	  
aiheuOaa	  aina	  varallisuusmarkkinoiden	  
inflatoitumista	  	  



Suuri	  lama	  ja	  rahatalous	  (2)	  

•  RahoitustuoOeiden	  hintojen	  romahdus	  voi	  
saada	  aikaiseksi	  velkadeflaaBon,	  joka	  
aiheuOaa	  efekBivisen	  kysynnän	  supistumista	  

•  Tällaisessa	  Blanteessa	  yksityisen	  kysynnän	  
supistuminen	  on	  kompensoitava	  lisäämällä	  
julkista	  kulutusta	  


