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devalvaatiosta syven-
sivät lamaa. Natsien 
kannatus lähti ko - 
vaan kasvuun vasta def - 
laation ja työttömyyden 
rajun nousun myötä. 
Hitler pääsi valtaan 
1933. 

Finanssikriisissä Sak - 
sa vielä flirttaili hieman 
keynesiläisen elvytyk-
sen kanssa, mutta eu-
rokriisiä sen toiminta 
on pahentanut. Hyperinflaatiota edelleen pelkäävä 
Saksa on pyrkinyt ajamaan euroalueen kriisimaille 
samanlaista politiikkaa kuin se itse harjoitti 1930-lu-
vun alussa: se vaatii niiltä lamauttavaa kiristyspoli-
tiikkaa ja pysymistä eurossa, jolloin ne eivät pääse 
kohentamaan kilpailukykyään devalvoimalla. Se 
jarruttelee EKP:n rahapolitiikan löysäämistä, joka 
olisi tarpeen koko euroalueen elvyttämiseksi. Se 
vastustaa yhteisvastuuta ja liittovaltiota - mutta vain 
siihen saakka, kunnes se saa haluamansa ylikireän 
talouspolitiikan koko alueelle.

Tällaisessa seurassako Suomen pitäisi luopua 
itsemääräämisoikeudestaan ja sulautua osaksi liit-
tovaltiota? Vaikka kuinka olisimme sitä mieltä, että 
kansojen tulisi olla veljet keskenään, niin ne eivät 
ole. Viime kädessä ne aina ajavat omia, itsekkäitä ja 
jopa erikoisia intressejään - kuten muuten todelli-
suudessa tekevät monet veljeksetkin.

Saksa on Suomelle tärkeä kauppakumppani, mut-
ta se ei edellytä luopumista itsenäisyydestä. Tämä 
liittovaltioprojekti ei pääty hyvin. On tullut uudel-
leenarvioinnin aika.

P.S. Joko olet tykännyt ja seurannut meitä somessa? 
Talous&Yhteiskunta-lehden Facebook-sivut löytyvät 
osoitteesta www.facebook.com/TYlehti ja sen Twitter-
tili on osoitteessa www.twitter.com/TYlehti
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Euroopan unioni oli alun perin rauhanprojekti. 
Maanosan ytimessä, Ranskan ja Saksan välillä oli 
70 vuoden sisällä käyty kolme tuhoisaa sotaa. Näi-
den kahden maan välinen liitto on ollut myös EU:n 
ydin, ja rauhan ylläpito on onnistunut erinomaisesti.

Mutta tarvitaanko Eurooppaan liittovaltio, johon 
sulautuvat kolmisenkymmentä maata luopuvat it-
senäisyydestään? Rauha ei sitä edellytä - mihin sillä 
sitten oikein pyritään?

Myös talous- ja rahaliitto on ollut poliittinen 
projekti. Vanhat pelot mielessään Ranska suostui 
Saksojen yhdistymiseen, kun se samalla luuli saa-
vansa rahaliitossa keveämpää rahapolitiikkaa kuin 
mitä Bundesbank oli käytännössä sanellut naapuri-
maille, jotka olivat kiinnittäneet valuuttakurssinsa 
D-markkaan.

Vaan eipä siinä ihan niin käynytkään. Pian EMUn 
aloitettua tuolloinen ”Euroopan sairas mies” Saksa 
aloitti sisäisen devalvaation, joka nakersi muiden 
jäsenmaiden kilpailukykyä. Se ja Saksan silloin 
tarvitseman matalakorkopolitiikan ruokkima luo-
tonannon kasvu johtivat globaalin finanssikriisin 
myötävaikutuksella eurokriisiin. 

Saksassa ei kuitenkaan mene läpi analyysi, että 
sen omat ja EKP:n toimet olivat johtaneet euro-
kriisiin. Syntipukkeja olivat saksalaisten mielestä 
kriisimaat itse: valtiot olivat velkaantuneet liikaa. 
Nyt oli estettävä alijäämien johtaminen infl aatioon.

Saksalla on tunnetut historialliset syynsä kam-
mota budjettialijäämiä ja inflaatiota. Koska asiasta 
edelleenkin levitetään harhakäsitystä, että budjet-
tialijäämien setelirahoituksen ruokkima hyper-
inflaatio 1920-luvun alussa nosti Hitlerin valtaan, 
kerrattakoon faktat vielä: saksalaisten syvä inflaa-
tiokammo johtuu siitä, että hyperinflaatio mitätöi 
heidän mummojensa vaarien säästöt. Natsipuolu-
een kannatus pysyi kuitenkin mitättömänä, ja sen 
paikkamäärä supistui vaaleissa 1924 ja 1928. 

Sen sijaan Suuren Laman puhjettua 1930-lu-
vun alussa Saksassa harjoitettu, hyperinflaatiolle 
päinvastainen säästöpolitiikka ja kieltäytyminen 

Saksaa ei kannata peesata




