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2000-luvun alkuvuosina oli vaikea 
kuvitella, kuinka kilpailun ja ah-
neuden taloutta juhlivasta maail-

masta voitaisiin siirtyä kohti tasavertais-
ta yhteistyötä. Yhdysvalloissa Wall Street 
ja Liittovaltion keskuspankki (Federal 
Reserve Bank) ruokkivat samanaikaisesti 
kestämätöntä asuntomarkkinakuplaa ja 
huijasivat amerikkalaiset kuvittelemaan 
vaurastuneensa. Euroopassa Maastrich-
tin sopimuksen uusliberalistiset arkki-
tehdit olivat tukahduttaneet sosiaalide-
mokraattisen kapitalismin alistamalla 
raha- ja finanssipolitiikan yksisilmäiselle 
tavoitteelleen – huolimatta siitä, kuinka 
suureksi työttömyyslukemat nousisivat-
kaan. Kiinassa niin kutsuttu kommunis-
tinen hallinto puolestaan pyrki kaikin ta-
voin omaksumaan kilpailun ja ahneuden 
talouden rakenteita.

Tämä kaikki oli kuitenkin ennen 
vuoden 2008 finanssikriisiä. Suuri lama 
nielaisi pian entiset kehittyneet taloudet 
Euroopassa ja Pohjois-Amerikassa. Yh-
dysvalloissa perheiden keskimääräinen 
varallisuus putosi vuoden 1990 tasolle ja 
”pyyhkäisi kaksi varallisuuden kerryttä-
misen vuosikymmentä”, kuten Liittoval-
tion pankki asian ilmaisi. Työttömyys-
luvut nousivat euroalueella kaikkien 
aikojen huippuunsa vuoden 2012 maalis-
kuussa. Työttömyysluvut Espanjassa ja 
Kreikassa ponnahtivat yli 20 prosentin, 
nuorisotyöttömyysluvut ylittivät jopa 50 
prosentin rajapyykin. 

Toisin sanoen kapitalismi muistutti 
meitä jälleen epäinhimillisyydestään, 
epäoikeudenmukaisuudestaan ja kyvys-
tään hukata valtavia määriä taloudellista 
potentiaalia.

Esimerkkejä 
kurssinmuutoksesta
Vuonna 2009 autoritäärisyyden vastaiset 
mielenosoitukset ravistelivat Kreikkaa, ja 
Islannissa äänestäjät kieltäytyivät mak-
samasta konkurssikypsien islantilaisten 
pankkien luotottajien pelastuspakette-
ja. Syksyllä 2010 opiskelijalakot johtivat 
Isossa-Britanniassa leikkauspolitiikan 
vastaisen Uncut-liikkeen syntymiseen. 
Pitkään hiljennetyt kansalaisliikkeet 
nousivat ”arabikevään” yhteydessä. Ke-
väällä 2011 Espanjassa kohosi 15-M-liike 
sekä ”indignadosit”. 

Perinteinen työväenliike järjesti 
massiivisia mielenosoituksia ja yleislak-
koja Isossa-Britanniassa, Ranskassa ja 
Portugalissa. Leikkauspolitiikkaa hana-
kasti toteuttaneille keskustaoikeisto- ja 
keskustavasemmistohallituksille näytet-
tiin säännönmukaisesti ovea euroalueen 
vaaleissa. Wisconsinin asukkaat valta-
sivat osavaltion hallintorakennuksen 
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vuoden 2011 talvella protestoidakseen 
leikkauspolitiikkaa ja ammattiyhdistys-
ten hajottamista vastaan. Syksyllä 2011 
hämmästyttävä Occupy Wall Street -liike 
levisi tuhansiin kaupunkeihin ja kyliin 
ympäri Yhdysvaltoja. Vuoden 2012 ke-
väällä quebeciläiset opiskelijat ryhtyivät 
vastarintaan. 

Kreikassa puolestaan uusliberalis-
tiselta leikkauspolitiikalta putosi pohja, 
kun radikaalin vasemmistopuolueen 
kannatus nousi vuoden 2009 alle viiden 
prosentin kannatuksesta peräti 27,1 pro-
senttiin vuoden 2012 kesäkuun vaaleissa. 
Puolue jäi kuitenkin hiuksenhienosti 
tavoitteestaan muodostaa vasem-
mistolainen koalitiohallitus. Koa-
lition ohjelma sisälsi lupaukset 
mahdottomien velkojen jättämi-
sestä maksamatta, pankkien kan-
sallistamisesta, epäinhimillisen ja 
tuloksettoman leikkauspolitiikan 
lopettamisesta sekä täysin eri-
laisen talousmallin tavoittele-
misesta. Sadat miljoonat ihmiset 
ympäri Eurooppaa ja Pohjois-
Amerikkaa ilmaisivat selkeästi 
ja äänekkäästi: ”Olemme saa-
neet tarpeeksemme! Pystymme 
hoitamaan omat asiamme parem-
min kuin kaiken sotkemaan onnis-
tuneet eliitit konsanaan.”

Kriisi Euroopassa
Suomi kärsi uusliberalistisesta politii-
kasta osaksi monien muiden maiden 
tavoin. Esimerkiksi ennen vuotta 1990 

toimitusjohtajat nauttivat keskimäärin 
14-kertaista palkkaa tavalliseen työnte-
kijään verrattuna. Jo vuonna 1995 tuo 
suhdeluku oli muuttunut 31-kertaiseksi, 
ja vuonna 2000 Nokian toimitusjohtaja 
nautti yrityksen kesimääräisen työnte-
kijän palkkaa 2 400 kertaa suuremmista 
palkkioista. Osasyynä dramaattiseen 
muutokseen oli Esko Ahon keskusta-
oikeistolaisen hallituksen vuonna 1993 

toimeenpanema verouudistus, jossa 
palkkatyön verotuksen korkea progres-
sio säilytettiin, mutta pääomatulojen ve-
rotus asetettiin suhteellisen alhaiselle 25 
prosentin kiinteälle tasolle.

Suomi on kuitenkin ollut Ruotsin 
lailla suhteellisen immuuni 2008 alka-
neen talouskriisin pahimmille seura-
uksille. Tämä johtui Suomen kohdalla 
osaksi 1990-luvun alun pankkikriisin ja 
laman aikana tehdyistä muutoksista, 
joita monet muut maat eivät tuolloin 
toteuttaneet. Tämän tuloksena Suomi 
ei kärsinyt Espanjan tai Irlannin kal-
taisesta asuntomarkkinoiden kuplasta, 
Suomen pankkisektori ei ajautunut yhtä 
heikkoon asemaan, eikä Suomen hallitus 
ottanut lainaa vastaavissa määrin kuin 
toiset pienet maat, joita alhaiset ohjaus-
korot houkuttelivat euroalueeseen liitty-
misen jälkeen. 

Siksi onkin ymmärrettävää, että suo-
malaisten on vaikea käsittää tavallisten 
espanjalaisten, kreikkalaisten, portu-
galilaisten, italialaisten ja irlantilaisten 
kohtaaman ahdingon mittakaavaa. On 
helppo uskoa valtamedian levittämiä 
oikeistolaisia myyttejä, joiden mukaan 
näiden maiden tavallisten kansalaisten 
vastuuton toiminta olisi syynä kriisiin. 
Esitetty ratkaisu – vyönkiristystä ran-
gaistukseksi tuhlaileville maille – vain 
pahentaa tilannetta, mutta on helppo 
ymmärtää miksi se herättää vastakaikua 
monissa suomalaisissa.

Todelliset syyt
Kriisi ei kuitenkaan ole tavallisten kansa-
laisten toiminnan tulosta, ja leikkausten 
vaatiminen on jo pahentanut ja pahen-
taa jatkossa tilannetta entisestään. Krii-
sin todelliset syyt ovat kasvavissa tulo- ja 
varallisuuseroissa, asuntomarkkinoiden 

hintakuplassa ja rahoitussektorin ra-
joitusten jatkuvassa purkamisessa. 
Leikkauspolitiikan tiukentaminen – 
tavallisten kansalaisten taloudellis-
ta tilannetta elvyttävien ratkaisujen 
sijasta – sekä rahoitusmarkkinoiden 
sääntelyn vähäisyys ja euroalueen 
vaihtotaseiden huomattavien ero-
jen sivuuttaminen pitkittävät ja laa-
jentavat kriisiä. 

Pankeille annetut liian löyhät 
tukipaketit, finanssisäätelyn puute 
ja paluu keynesiläisyyttä edeltä-

neen ajan toimimattomaan orto-
doksiseen talous politiikkaan ovat 

kuvaavia esimerkkejä kriisin käsitte-
lystä niin Yhdysvalloissa kuin Euroo-
passakin. Suomen kohdalla on lisäksi 
huomattava, että Suomen kaltainen 

pieni maa ajaisi todellisia etuja parem-
min yhdessä toisten pienten maiden 
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kanssa sen sijaan, että se myötäilisi Sak-
san ajamia tavoitteita. Suomi tarvitsee 
elvytyspolitiikkaa leikkausten sijaan, jos 
se haluaa välttää tulevina vuosina kasva-
van työttömyyden ja taloutensa jähmet-
tymisen. Myös Suomi voi joutua kärsi-
mään lainaehtojensa heikkenemisestä, 
jos Euroopan keskuspankki ja Euroopan 
komissio eivät ryhdy toimiin pienten 
maiden suojelemiseksi luotonantajien 
keinottelulta. 

Lyhyesti sanottuna uusliberalistinen 
talouspolitiikka on alunperin 
synnyttänyt kriisin, ja uusli-
beralistinen talouspolitiikka 
estää kriisin ratkaisemisen 
niin Euroopassa kuin Yhdys-
valloissakin. Euroalue oli tä-
män lisäksi keskellä haurasta 
talousaluekokeilua, jonka 
heikkoudet ja virheet ovat 
synnyttäneet erityisiä ongel-
mia.

On käynyt selväksi, että 
Maastrichtin sopimus ja sitä 
seuranneet Amsterdamin, 
Nizzan ja Lissabonin sopimukset oli 
suunniteltu Euroopan talousalueen yh-
distämiseen uusliberalistisen talouspo-
litiikan mukaisesti. Monet sosiaalidemo-
kraatit Euroopassa tukivat tätä prosessia 
uskoen, että yhdistymisestä saatavat te-
hokkuusedut jakautuisivat oikeudenmu-
kaisesti. Näin ei kuitenkaan käynyt. 

Sen sijaan toteutettiin liuta uudis-
tuksia suoraan uusliberalistien unel-
mista: Inflaatiota vahtiva Euroopan 
keskuspankki, jonka mandaattiin ei 
kuulu työttömyyden suitsiminen, sekä 
voimakkaita rajoitteita valtion budjet-
tialijäämiin ilman todellisten syiden ja 
seurausten huomiointia. Yksi yhteinen 
valuutta estää mahdollisuuden deval-
vaatioon tuottavuuserojen tasaamiseksi, 
joten ainoaksi ratkaisuksi alijäämäisten 
vaihtotaseiden korjaamiseen euroalueen 
sisällä on jäänyt epäoikeudenmukainen 
ja yhteiskunnallisesti tuhoisa palkkojen 
alentaminen. 

Saksan rooli
Edellä kuvattu kehityskulku on hyvin-
vointivaltion kannattajien painajainen. 
On edelleen suuri mysteeri, miten eu-
rooppalaiset sosiaalidemokraattiset 
puolueet saattoivat luopua vapaaehtoi-
sesti sääntelystä Euroopan integroinnin 
suunnittelussa. Seuraukset ovat joka ta-
pauksessa katastrofaaliset.

Euroalue ei nouse tästä Suuresta la-
masta ilman finanssi- ja rahapoliittista 
elvyttämistä, mutta uusliberalistiset ra-
kenteet ja poliittinen pattitilanne ovat 
estämässä kummankin käyttämisen. 
Yhdelläkään euroalueen valtiolla ei ole 
enää valtaa hallita omaa rahapolitiik-
kaansa, koska se on Euroopan keskus-
pankin hallinnassa. Euroopan keskus-
pankki on kuitenkin säädöksin sidottu 
huolehtimaan vain inflaation vaaroista, 
ja EKP:n konservatiiviset virkamiehet 
noudattavat mielellään tätä yksisilmäis-
tä tavoitetta. 

Saksa saa edelleen lainaa halvalla, jo-
ten se voisi helposti rahoittaa finanssipo-

liittista elvytystä. Saksalla ei kuitenkaan 
ole välitöntä halua tai tarvetta käynnis-
tää finanssipoliittista elvytystä, koska 
työttömyys on Saksassa edelleen alhai-
sissa lukemissa. Työttömyys puolestaan 
on Saksassa alhaalla, koska Saksalla on 
runsaasti ylijäämäiset vaihtotaseet PIGS-
maiden (Portugali, Italia, Kreikka, Espan-
ja) kanssa – Saksa on toisin sanoen vien-
nillään siirtänyt potentiaalisen laman 
aiheuttaman työttömyyden euroalueen 
kauppakumppaniensa kärsittäväksi. 

Saksan vaihtotase on run-
saasti ylijäämäinen PIGS-mai-
den kanssa, koska valuutta on 
näissä kaikissa maissa sama, 
ja tämä puolestaan estää de-
valvoinnin suhteessa Sak-
saan. Toisaalta, vaikka PIGS-
maiden työttömyysasteet ovat 
nousseet yli 20 prosenttiin, ja 
hallituksilla olisi voimakkaat 
kannustimet elvytykseen, ei-
vät ne voi sitä tehdä. Ne eivät 
voi ryhtyä elvyttämään, koska 
kansainväliset lainanantajat 

vaativat niiltä tähtitieteellisen korkeita 
riskipreemioita. Troikka – IMF:n, Eu-
roopan keskuspankin EKP:n ja Euroo-
pan komission edustajat   vaatii niiltä 
ankaraa budjettikuria ehtoina lainoille, 
joilla ne juuri ja juuri välttävät velkojen 
laiminlyönnin. Euroopan unionin talou-
dellisen infrastruktuurin rakentuminen 
uusliberalistisille perusteille ja valuutta-
kurssien säätelyn puutteen aiheuttamat 
kieroutuneet kannustimet tuomitsevat 
EU:n harjoittamaan deflatorista talous-
politiikkaa juuri silloin, kun olisi tarpeen 
toimia nimenomaan päinvastoin.

Paine vyönkiristyspolitiikkaa vas-
taan on kuitenkin kasvussa. Äänestäjät 
kapinoivat avoimesti leikkauspolitiikkaa 
kannattavia poliittisia puolueita vastaan. 
Kreikassa kaksi kolmasosaa äänestäjä-
kunnasta hylkäsi järjettömän leikkaus-
politiikan äskettäisissä vaaleissa. Rans-
kassa Hollande alkoi puhua leikkauksia 
vastaan heti astuttuaan presidentin-
virkaan. Peläten Euroopan vyönkiris-
tysten pahentavan USA:n taantumaa, 
presidentti Barack Obama liittyi juuri 
päättyneessä G-20 maiden kokouksessa 
Meksikossa joukkoon, joka pyrkii pai-
nostamaan Saksan liittokansleri Merke-
liä lopettamaan epäonnistuneen leikka-
uspolitiikan harjoittamisen. 

Niin valitettavaa kuin se kärsivien 
eurooppalaisten kannalta onkin, uskon 
kuitenkin mahdollisten muutosten ole-
van ainoastaan kosmeettisia ja valitet-
tavan riittämättömiä kääntämään taan-
tuman kierteen. Niin kauan kun Saksa 
vaatii EU:lle suurempaa veto-oikeutta 
kansallisiin budjetteihin ja merkittäviin 
muutoksiin työmarkkinapolitiikassa vas-
tikkeena pieniin muutoksiin Euroopan 
keskuspankin politiikassa ja budjettiva-
jeiden korjaamisten aikajänteisiin, talo-
utta tullaan Euroopassa jatkossakin el-
vyttämään liian vähän ja liian myöhään.

Mitä on tehtävä?
Vuonna 2012 mahdollisuudet poliittisen 
ja talousjärjestelmän muutoksiin näyt-

tävät kovin erilaisilta kuin vain neljäkin 
vuotta sitten olisi voinut arvailla. Hallit-
sevat valtaeliitit ja perinteiset poliittiset 
puolueet ovat osoittautuneet kykene-
mättömiksi ratkaisemaan aikamme kes-
keisiä kriisejä, ja niiden toiminta itse asi-
assa vain kiihdyttää ilmastonmuutosta ja 
talouskriisiä. Toisaalta muutoksen puo-
lesta työskentelevät edistykselliset liit-
toumat ja liikkeet ovat kasvaneet paljon. 

Lyhyesti sanottuna projekti kilpai-
lun ja ahneuden talouden korvaamiseksi 
tasavertaisen yhteistyön taloudella on 
paljon pidemmällä kuin olisin osannut 
joitain vuosia sitten kuvitella. Edistystä 
tarvitaan kuitenkin ainakin neljällä osa-
alueella:   

1) On rakennettava suurempia ja 
vahvempia edistyksellisiä uudistusliik-
keitä. Vanhat uudistusliikkeet, kuten 
työväenliike, kansalaisoikeusliike ja ym-
päristöliike, on herätettävä uudelleen 
voimiinsa. Uudet yhteiskunnalliset liik-
keet, kuten brittiläinen Uncut, Yhdysval-
loissa herännyt Occupy ja espanjalainen 
Los indignados, vetävät mukaansa uut-
ta aktiivisten kansalaisten sukupolvea 
ja luovat uusia vaikuttamisen tapoja ja 
muotoja – myös niiden on voimistutta-
va. Muussa tapauksessa muutokselle ei 
voida saada enemmistön tukea.

2) Nykyisessä yhteiskunnassa on 
luotava lisää käytännön kokeiluja, joilla 
pyritään luomaan ennalta uuden pa-
remman yhteiskunnan rakenteita. Näin 
yhä useammat ihmiset voivat osallistua 
konkreettisesti tasavertaiseen yhteistyö-
hön. Ilman kouriintuntuvaa todistusai-
neistoa ja henkilökohtaisia kokemuksia 
tasavertaisen yhteistyön toimivuudesta 
on mahdotonta vakuuttaa kanssaihmisiä 
perusteellisen muutoksen puolesta. On 
siis istutettava uuden talouden siemeniä 
kansan enemmistön hylänneen nykyta-
louden rippeisiin.

3) Vaihtoehdot nykyiselle on pyrittä-
vä esittämään selvemmin ja konkreet-
tisemmin. 1900-luvun kommunismi oli 
katastrofi, ja ihmisillä on erittäin hyviä 
syitä suhtautua skeptisesti talousjärjes-
telmän perusteelliseen muuttamiseen. 
Tämän takia on tärkeää osoittaa seikka-
peräisesti, miten uudessa järjestelmässä 
taloudelliset päätökset tehtäisiin eri ta-
voin.

Olen entistä vakuuttuneempi siitä, 
että tarvitaan kapitalismin korjaamista 
reformein sekä työtä erilaisissa vaillinai-
sissa tasavertaisen yhteistyön käytännön 
kokeiluissa. Kumpikaan strategia itses-
sään ei tuota haluttuja tuloksia, vaan nii-
tä tarvitaan yhdessä, jotta kummankin 
ennustettavissa olevilta sudenkuopilta 
voidaan suojautua. 

Pelkillä reformeilla ei kyetä saavut-
tamaan tasavertaista yhteistyötä niin 
kauan, kun yksityiset liikeyritys- ja mark-
kinainstituutiot ovat paikallaan, koska 
nämä instituutiot vahvistavat ahneuteen 
ja pelkoon pohjautuvaa antisosiaalista 
käytöstä. Näin kohti tasavertaista yhteis-
työtä saavutettavat uudistukset jäävät 
puutteellisiksi ja taantumuksen vaara on 
aina läsnä. 

Toisaalta on tärkeä huomata, että 

keskittyminen yksinomaan vaihtoehtois-
ten talousinstituutioiden rakentamiseen 
kapitalististen talouksien sisällä ei myös-
kään voi onnistua, koska siten eristäydy-
tään niistä monista ihmisistä, joilla ei ole 
mahdollisuuksia osallistua kokeiluihin. 
Näiden kokeilujen menestystä heikentää 
myös markkinavoimien luontainen kyky 
ohjata vaihtoehtoisia talousinstituutioita 
poispäin osuustoiminnallisista ja demo-
kraattisista periaatteista. Onneksi työs-
kentely uudistuskampanjoissa auttaa 
avaamaan eristäytymisen, joka vaivaa ta-
savertaisen yhteistyön käytännön kokei-
luja. Samoin vaihtoehtoiset käytännön 
kokeilut uusista talousinstituutioista 
vähentävät vaaraa siitä, että laajemman 
muutoksen tavoitteista luovuttaisiin ja 
näin ollen kilpailun ja ahneuden talous-
järjestelmän viitekehys hyväksyttäisiin.

4) Edistyksellisten liikkeiden tulisi 
yhdistää voimansa ja painostaa hallituk-
set massiiviseen työllistämisprojektiin 
ekologisen talouden puolesta. Jollei kas-
vihuonekaasujen päästöjä saada vähen-
nettyä ainakin 80 prosenttia vuosisadan 
puoliväliin mennessä, otamme tiede-
miesten mukaan anteeksiantamattoman 
riskin peruuttamattoman ilmastonmuu-
toksen käynnistämisestä. 

Kaksi kriisiä, yksi ratkaisu
Lyhyesti sanoen edessä on valtava ja 
historiallinen tehtävä: fossiiliset poltto-
aineet tulisi korvata uusiutuvilla energi-
anlähteillä, liikenne, maatalous ja teolli-
suus tulisi muuntaa nykyistä huomatta-
vasti energiatehokkaammiksi, ja koko ra-
kennettu ympäristömme tulisi rakentaa 
uudelleen energian säästämistä silmällä 
pitäen. Peruuttamattoman ilmaston-
muutoksen välttäminen tulee vaatimaan 
käytännössä taloushistorian suurimman 
teknologisen käännösliikkeen.

Satoja miljoonia ihmisiä pitäisi saa-
da Yhdysvalloissa ja Euroopassa lähi-
vuosikymmeninä työllistettyä osana 
ilmastokriisin ratkaisua. Jollei seuraavi-
en vuosikymmenten aikana fossiilisten 
polttoaineiden nykyistä valta-asemaa 
korvata uusiutuvilla ja energiatehokkail-
la ratkaisuilla, ihmiskunnan tulevaisuus 
on vaakalaudalla tulevan vuosisadan ai-
kana. 

Laajamittaiselle taantumalle ei näy 
loppua ja nuoria odottaa tulevaisuus 
työttömyydessä, jos kymmenien miljoo-
nien uusien työpaikkojen vuosittainen 
luominen osana talouden muuttamista 
ympäristöystävällisemmäksi ja ener-
giatehokkaammaksi ei onnistu. Näiden 
kahden ongelman ratkaisut onneksi ni-
voutuvat kuitenkin yhteen, sillä niihin 
on yhteinen ratkaisu: ekologiseen talo-
uteen suuntaava globaali, keynesiläinen 
talouspolitiikan suunnanmuutos. Sen 
aikaansaaminen tulisi olla nyt keskeinen 
tavoite. 

Hahnel luennoi tiistaina 11.9. klo 16 Helsingin yli-
opistolla (Porthania) markkinoiden rakenteellisis-
ta ongelmista. Torstaina 13.9. klo 14 Hahnel puhuu 
Kelan päätalon auditoriossa (Kela Lectures), kom-
mentaattorina VTT Jan Otto Andersson. Perjan-
taina 14.9. klo 10 Hahnel luennoi Itä-Suomen yli-
opiston Joensuun kampuksella Euroopan talous-
kriisistä, puheenjohtajana YTT Teppo Eskelinen.

”Tarvitaan 
ekologiseen 

talouteen 
suuntaava 
globaali, 

keynesiläinen 
suunnan-
muutos.”


