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MAAILMANTALOUDEN YLIJÄÄ-
MÄT KIERRÄTYKSESSÄ

Ateenan yliopiston talousteorian pro-
fessori Yanis Varoufakis opettaa tällä 
hetkellä Texasin yliopistossa. Hän on 
julkaissut kirjoja mm. peliteoriasta ja 
poliittisesta taloustieteestä. Tämän laa-
jemmalle yleisölle suunnatun teoksen 
ajatuksia kirjoittaja on kehitellyt jo ai-
emmin. Käännöksen on tehnyt Tampe-
reen yliopistossa Hannu Laurilan ope-
tushankkeena vetämä työryhmä, johon 
on kuulunut taloustieteen, sosiologian, 
politiikan tutkimuksen ja käännöstieteen 
opettajia ja opiskelijoita.  

Kreikkalaisessa mytologiassa Minotau-
ros oli puoliksi ihminen, puoliksi härkä. 
Peto tarvitsi ruuakseen ihmislihaa, jota 
ulkomaat joutuivat toimittamaan Kree-
talle, tuon ajan mahtivaltiolle, rauhan 
säilyttämiseksi. Myytin mukaan Ateenan 
kuningas Theseus onnistui tappamaan 
Minotauroksen, lopettamaan Kreetan 
hegemonian ja aloittamaan siten uu-
den aikakauden. Varoufakisin mielestä 
Minotauros ”käy myös vertauskuvasta 
poliittiselle ja taloudelliselle tasapai-
nolle, joka vallitsee kovin erilaisten ja 

kaukaisten maiden kesken. Kun peto ta-
petaan, herkkä geopoliittinen tasapaino 
romahtaa tehden tietä uudelle aikakau-
delle.” Kirjassa Minotauros on vuosina 
1971–2008 vallinnut maailman talous-
järjestelmä, joka sortui finanssikriisissä. 

Pohjimmiltaan kirja perustuu väittee-
seen, että toisen maailmansodan jälkeen 
Yhdysvallat on onnistunut järjestämään 
maailman maksutaseylijäämien kierrä-
tysmekanismit palvelemaan omia etu-
jaan. Sen tahdon mukaisesti rakennettu 
sotienjälkeinen Bretton Woods-valuut-
tajärjestelmä – Varoufakisin termein 
”Tiekartta” – perustui Yhdysvaltain 
kauppaylijäämiin, joita se kierrätti in-
vestoinneiksi eri maihin tukemaan sen 
omien vientituotteiden kysyntää. 

Vähitellen kuitenkin Yhdysvaltain 
kauppatase kääntyi alijäämäiseksi, ja 
sille muodostui myös julkisen talouden 
alijäämä. Tiekartan romahdettua 1971 
maailmantalouden ylijäämien kierrä-
tysjärjestelmä kääntyi toisin päin: Yh-
dysvallat ohjasi omia kauppa-alijäämiään 
vastaavat Saksan, Japanin, Kiinan ja mo-
nien muiden maiden kauppaylijäämät si-
joituksiksi Wall Streetille. Sieltä pääomat 
ohjautuivat kulutus-, asunto-, yritys- ja 
valtionlainoihin. 

Toinen kirjan kahdesta suuresta heik-
koudesta on evidenssin puute. Se kuvaa 
maailmantalouden ylijäämien kierrätys-
mekanismeja ansiokkaasti, mutta väitettä 
Yhdysvaltain tarkoituksellisesta toimin-
nasta niiden ohjailemiseksi olisi pitänyt 
tukea muutenkin kuin muutamalla viitta-
uksella poliitikkojen ja virkamiesten pu-
heisiin. Tämä olisi varmaan ollut vaikeaa, 
koska paljon on täytynyt tapahtua julki-
suudelta piilossa, ja niinpä kirja ajautuu 
viljelemään omanlaistaan salaliittoteori-
aa. Se saattaa olla oikeilla jäljillä, mutta 
se ei vakuuta.

Eräs vaihtoehtoinen selitysmalli tulee 
kuitenkin heti mieleen: Yhdysvallat vain 
sattui olemaan hallitsevassa asemassa 
toisen maailmansodan jälkeen, mutta sit-

temmin menettäessään kilpailukykyään 
se joutui sopeutumaan haastajien kuten 
Saksan, Japanin ja Kiinan nousuun, jon-
ka seurauksena siitä tuli alijäämämaa. 
Ilman tarkoituksellista ohjailuakin näin 
olisi käynyt.

Minotauroksen aikakauden päättä-
nyttä finanssikriisiä kuvataan seikkape-
räisemmin kuin suomenkielisessä kir-
jallisuudessa on ennen tehty. Silti kirja 
jättää toivomisen varaa: eriarvoisuuden 
kärjistyminen ei saa osakseen sellaista 
huomiota kuin sille Pikettyn suurteoksen 
valossa kuuluisi. Finanssipiirien eliitin, 
johtavien virkamiesten ja poliitikkojen 
välisiä kytkentöjä sivutaan, mutta ne jää-
vät Minotauroksen varjoon.

Kirjan mielenkiintoista antia on myös 
pohdinta, kuinka Saksa on euroalueella 
miltei samassa asemassa kuin Yhdys-
vallat Tiekartan aikana. Varoufakisin 
mielestä euroalueen kriisi ratkeaisi 
nopeasti, jos pankit antaisivat suuren 
osan kriisimaiden lainoista anteeksi, 
EKP ostaisi kriisimaiden velkakirjoja ja 
rahoittaisi tämän laskemalla liikkeelle 
omia velkakirjojaan, ja lisäksi Euroopan 
investointipankki rahoittaisi EKP:n tuel-
la investointeja kriisimaissa. Tämä loisi 
euroalueelle uuden ylijäämien kiertome-
kanismin, mutta Saksan edun mukaista ei 
ole suostua siihen. Se itse hyötyy eniten 
eurokriisin jatkumisesta.

Kirjan lopussa Varoufakis tarkastelee, 
kumoaako evidenssi hänen väitteensä, 
että finanssikriisi tuhosi Minotaurok-
sen. Hänelle riittää se, että Yhdysval-
tain tuonti oli 2012 neljänneksen pie-
nempi kuin ennen finanssikriisiä, joten 
Minotauros ei enää toimi muuten kuin 
jatkuvana virtana Yhdysvaltain budjetti-
alijäämän rahoittamiseksi. Kirjan toinen 
suuri heikkous on, ettei se pohdi, mikä 
merkitys on velkaantuneisuuden hitaalla 
purkamisella ja vyönkiristyspolitiikalla; 
kun Yhdysvaltain talous elpyy riittävästi, 
se saattaa toimia jälleen hyvin pitkälle sa-
malla tavalla kuin ennen finanssikriisiä.


