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KIIREELLÄ KOOTTU TALOUS-
KURIN KRITIIKKI ESITTELEE 
ONGELMIA MUTTEI RATKAISUJA

Matti Ylösen ja Mikko Remeksen kirja 
on pääosin Kreikan tilanteeseen kes-
kittyvä, kuluvan vuoden keväällä jul-
kaistu katsaus euroalueen velkakriisiin. 
Sitä kirjoitettaessa kriisin myöhemmät 
surrealistissävytteiset käänteet – kuten 
valtapuolue Syrizan päätös alistaa Krei-
kalle hätärahoitusneuvotteluissa asetetut 
ehdot kansanäänestykselle, äänestyksen 
ehtojen hylkäämistä suosittava tulos ja 
Syrizan päätös hyväksyä kolmas laina-
paketti äänestystuloksesta huolimatta – 
eivät vielä olleet tiedossa. Syrizan tam-
mikuista vaalivoittoa kirja kommentoi 
vain lyhyesti, eikä sen merkitystä pohdita 
lainkaan kirjoittajien omia politiikkasuo-
situksia esittelevissä loppusanoissa. Lop-
pusanoista näkyy, ettei kirjoittajilla ole 
ollut aikaa päivittää analyysiään Kreikan 
uuteen poliittiseen tilanteeseen sopivak-
si, ja päivänpoliittista pamflettia laadit-
taessa vallitseva kiire näkyy myös kirjan 
muissa osissa.

Kirjan loppuviitteissä luetellut lähteet 
ovat umpimähkäisesti valittuja, ja monet 

niistä lienevät Googlen tai jonkin muun 
hakukoneen tuottamalla listalla ylimmik-
si sattuneita relevantteja kirjoituksia. 
Esimerkiksi Euroopan pankkiunionia 
ja Euroopan pankkien sääntelyn uudis-
tuksia esiteltäessä siteerataan europarla-
mentaarikko Sirpa Pietikäistä, ja Saksan 
Weimarin tasavallan talousvaikeuksien 
erittäin tavanomaisessa kuvauksessa 
lähteeksi mainitaan Kreikan entisen 
valtiovarainministerin Yanis Varoufaki-
sin kirjoitus. 

Epätasaisen ja kiireellä kyhätyn kir-
jan parasta antia ovat kuvaukset kir-
joittajien matkoista ja niillä tehdyistä 
haastatteluista. Ansiokkaasti esitellään 
esimerkiksi medioissa vain vähän huo-
miota saavaa YK:n kauppa- ja kehitys-
järjestö UNCTADia. Kreikassa tehdyt 
haastattelut näyttävät tasapuolisesti sekä 
budjettikurin seurauksena syntyneen in-
himillisen hädän että julkisen sektorin 
uudistamisen välttämättömäksi tekevän 
korruption ja klientelismin, eli julkisen 
sektorin työpaikkojen ja muiden etujen 
poliittisin perustein tapahtuvan jaon.

Ylivelkaantuneiden maiden velko-
jamaita edustavaa Pariisin klubia käsi-
tellessään Ylönen ja Remes painottavat 
nykyisten velkakriisien sovittelukäytän-
töjen puutteellisuutta. He päättelevät 
aiheellisesti, että ”Pariisin klubin tilalle 
tarvittaisiin pysyvä, selkeiden periaattei-
den mukaan toimiva velkasovitteluelin”, 
mutta kirjoittajien tarjoamat ratkaisut 
euroalueen ongelmiin jäävät paljon epä-
määräisemmiksi.

Ylönen ja Remes jäsentävät ratkai-
suehdotuksensa EKP:n mandaatin 
muuttamiseen työllisyyttä tukevaksi, 
EU-lainsäädännön muuttamiseen perus-
tuviin uudistuksiin, ja uudistuksiin joilla 
nykyisiä säädöksiä (kuten vakaus- ja kas-
vusopimuksessa asetettua 60 prosentin 
velkakattoa) voitaisiin kiertää. He eivät 
mainitse, ettei mandaatin muutos suoraan 
vaikuttaisi EKP:n ohjauskorkoihin tai ra-
hanluontiin nykyisessä tilanteessa, jossa 

korot ovat noin nollatasolla ja inflaatio on 
tavoiteltua 2 prosentin tasoa alhaisempi, 
eivätkä he erittele suosittelemiaan lain-
säädännöllisiä uudistuksia. Kirjassa ei 
tarkastella vaihtoehtoa, jossa vakaus- ja 
kasvusopimuksen kiertämisen sijasta so-
pimusta muutettaisiin ja valtioiden yli-
velkaantumista rajoitettaisiin joillakin 
60 prosentin mielivaltaista rajaa toimi-
vammalla säädöksellä, eikä kirja ota sel-
keästi kantaa edes siihen, ratkeaisivatko 
Kreikan ongelmat  velkoja leikkaamalla.

 Kreikassa vuoden 2008 velkakriisiä 
edelsi 1) julkisen sektorin ylivelkaan-
tuminen, 2) EKP:n alhaisista ohjausko-
roista aiheutunut yksityisen sektorin yli-
velkaantuminen ja 3) työn tuottavuuden 
nousuun suhteutetun palkkatason muu-
ta Eurooppaa nopeampi nousu. Kreikan 
julkinen sektori olisi ilman korkomenoja 
nyt ylijäämäinen. Vuoden 2008 jälkeen 
euroalueelle on luotu uusia makrova-
kauspolitiikan välineitä (esimerkiksi 
maakohtaisesti asetettavat pankkien 
vastasykliset pääomapuskurit), joiden 
avulla kansalliset keskuspankit voivat 
torjua yksityisen sektorin ylivelkaantu-
mista omissa maissaan. Tämä antaa ai-
heen olettaa, että ongelmat 1) ja 2) eivät 
enää toistuisi, jos Kreikan kriisi ratkais-
taisiin velkoja leikkaamalla, mutta mistä 
tiedämme, ratkeaisiko myös ongelma 3)? 

Johtuiko vuotta 2008 edeltänyt palk-
katason nopea nousu Kreikan pohjoisen 
Euroopan instituutioista poikkeavista 
työmarkkinainstituutioista? Jos niin oli, 
jäisivätkö tuottavuuteen suhteutetut 
palkat kriisinjälkeisessä, velkansa sovi-
telleessa Kreikassa pohjoisen Euroopan 
palkkatasoa korkeammiksi? Kun sen pa-
remmin velaksi eläminen kuin valuutan 
devalvoiminenkaan ei enää olisi mah-
dollisia, rajoittaisiko palkkojen nousua 
Kreikassa vain suurtyöttömyys? Emme 
saa tähän kysymykseen tai muihinkaan 
Euroopan velkakriisin herättämiin, älyl-
lisesti haastavampiin kysymyksiin Ylösen 
ja Remeksen kirjasta mitään vastausta.


