
T
uloerot ja julkisen sekto-

rin laajuus ovat tuttuja 

kipupisteitä suomalai-

sille. Viime aikoina myös yli-

opistokoulutuksen maksulli-

suus on noussut keskustelun 

aiheeksi. Chilessä painitaan 

samojen kysymysten kanssa, 

mutta täysin erilaisesta läh-

tökohdasta. Kansantaloustie-

teen johdantokursseilla lähes 

poikkeuksetta opetetaan täy-

dellisten markkinoiden au-

tuutta, mutta Chilessä äärim-

mäisen markkinatalouden 

soveltaminen on johtanut 

tulokseen, jonka onnistunei-

suudesta ollaan erimielisiä. 

Andres Solimano on ko-

kenut kehitystaloustieteilijä, 

joka nykyisin johtaa perus-

tamaansa instituuttia Santia-

gossa. Hänen kirjoittamansa 

teos linjaa kriittisesti Chiles-

sä tapahtuneita poliittisia 

ja taloudellisia kehityskul-

kuja kenraali Augusto Pino-

chetin diktatuurin (1973–90) 

päättymisen jälkeen. Keski-

össä on maan uusliberalis-

tinen talouspolitiikka, jonka 

perusteiden luomisessa aut-

toi Pinochetin aikana joukko 

huippukoulutettuja ekono-

misteja. Käytännössä kaik-

ki vallassa olleet poliittiset 

puolueet ovat Solimanon 

mukaan suuntauksestaan 

riippumatta pitkälti sitoutu-

neet järjestelmään, vaikka 

osittaisia reformeja onkin to-

teutettu.

Chilen bruttokansantuot-

teen kasvu oli varsin vinhaa 

erityisesti 1980-luvun lopul-

la ja 1990-luvun alkupuolel-

la. Kasvu on hieman hidas-

tunut sittemmin, joskin vielä 

2000-luvullakin se on ollut 

esimerkiksi suuria Latinalai-
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sen Amerikan talouksia nopeampaa. His-

toriallisesti katsoen maan inflaatio on 

hidastunut siedettäviin lukemiin, ja työt-

tömyyskin on pysytellyt kohtalaisena ai-

kaisempaan verrattuna. Tuloerot eivät 

kuitenkaan ole juuri lainkaan muuttu-

neet vuosina 1987–2009. Varallisuuden 

jakautuminen ei ole sen tasaisempaa. 

Vuonna 2010 neljän rikkaimman chileläi-

sen perheen varallisuus vastasi 20,8 pro-

senttia bkt:sta.

Sekä koulutus että terveydenhuolto 

suosivat hyvätuloisia. Koulutus on mo-

ninkertaisesti kalliimpaa kuin useim-

missa muissa maissa, ja Solimano arve-

lee sen nielemän osuuden perheiden 

budjetista olevan maailman korkein, 28 

prosenttia verrattuna esimerkiksi Yhdys-

valtojen 11 prosenttiin. Terveydenhuol-

to muodostuu kahdesta rinnakkaisesta 

järjestelmästä, joista kattavampi on vain 

varakkaiden saavutettavissa.

Markkinaehtoisuutta voidaan toki pe-

rustella tehokkuusnäkökulmasta. Kui-

tenkin käytännössä markkinat ovat 

Solimanon mukaan Chilessä monilla toi-

mialoilla hyvin keskittyneet. Näin ollen 

julkisen sektorin tai säädellyn talouden 

vaihtoehtona ei ole suinkaan täydellinen 

kilpailu vaan hyvin epätäydellinen kil-

pailu. Suuryhtiöt ja esimerkiksi yksityiset 

eläkeyhtiöt myös lobbaavat ankarasti. 

Chilen tiedotusvälineiden riippumatto-

muus ja kansalaisyhteiskunnan edistä-

minenkään eivät saa Solimanolta puh-

taita papereita. 

Talouskasvun ja tuloerojen yhteys si-

nänsä on kiistelty aihe taloustieteessä. 

Simon Kuznets esitti 1950-luvulla teo-

rian, jonka mukaan tuloerot ensin kas-

vavat talouskasvun myötä ja myöhem-

min pienenevät jälleen. Myöhemmin 

tutkimus on saanut vaihtelevia tulok-

sia talouskasvun ja tuloerojen välisestä 

suhteesta ja kausaliteetista. Chilessäkin 

absoluuttista köyhyyttä on onnistuttu 

jonkin verran vähentämään, joskaan ti-

lastojen luotettavuus ei vakuuta kaikkia. 

Solimano vastustaa kuitenkin ajatusta, 

että tulojen uudelleenjaolla pyrittäisiin 

vain köyhimpien auttamiseen. Hän pe-

räänkuuluttaa myös keski- ja työväen-

luokan aseman kohentamista talouselii-

tin kustannuksella.

Vaikka ei uskoisi yleisen tuloerojen ka-

ventamisen hyvinvointia kohentavaan 

voimaan sinänsä, mahdollisuuksien ta-

sa-arvokaan ei näytä Chilen järjestel-

mässä toteutuvan. Esimerkiksi toistuvat 

laajat opiskelijamielenosoitukset osoit-
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tavat, etteivät kaikki muutkaan maassa 

ole täysin tyytyväisiä asioiden tilaan. Toi-

saalta vuonna 2010 chileläiset itse valit-

sivat vasemmiston pitkän valtakauden 

jälkeen presidentiksi maan superrikkai-

siin kuuluvan Sebastin Pineran, mitä kir-

jassa ei liiemmin käsitellä. Miksi ihmis-

ten tyytymättömyys ei täysin kanavoidu 

käytännön politiikkaan, kun demokrati-

asta kuitenkin on kyse? Solimanon mu-

kaan suurta roolia näyttelee käytännös-

sä kaksipuoluejärjestelmä ja diktatuurin 

väistyttyä tehdyt myönnytykset. Poli-

tiikan tutkija olisi ehkä osannut esitellä 

hieman monipuolisemmin chileläisen 

politiikan kiemuroita.

Solimanon kirja ei ole kevyttä luetta-

vaa, ja hän siteeraa akateemisen säntil-

lisesti tilastoja ja tutkimuksia ja toistaa 

sanomaansa monesta tulokulmasta. Tut-

kijan näkökulmasta mukana on sittenkin 

yllättävän vähän vertailua samanlaisiin 

maihin, esimerkiksi muuhun Latinalai-

seen Amerikkaan. Vaikka käy harvinaisen 

selväksi, että Chilen tasa-arvoistamiseen 

tarvitaan myös poliittista tahtoa, olisi ol-

lut kiinnostavaa tietää, onko jossain sa-

mantapaisista lähtökohdista ja samalla 

aikavälillä onnistuttu siinä, missä Chiles-

sä on epäonnistuttu. 




