
mitä sanot, mutta me 
muserramme teidät 
siitä huolimatta.” Tuo 
todistaa jo asenteesta.

Kotimaisia esimerk-
kejä ”meikäläisestä 
ta louspol i t i ikasta” 
tar joaa Markus Jäntin 
haastattelu lehtemme 
tässä numerossa. Val-
tiovarainministeriön 
virkamiehet elävät 
omissa maailmoissaan, 
eivät pohdi talouspoliittisia vaihtoehtoja eivätkä 
ota huomioon muiden argumentteja, jotka ovat 
eri linjoilla kuin he. Valtiovarainministeri omak-
suu virkamiesten esitykset ilman asiaperusteluja 
– varmaankin koska he kaikki ovat ”meikäläisiä”. 
Vaihtoehtoja ei ole.

Laajemminkin olen havaitsevinani meillä huoles-
tuttavaa pinttyneiden käsitysten toistelua ja halutto-
muutta edes pohtia sitä mahdollisuutta, että ne ovat 
vääriä. Saamme esimerkiksi miltei päivittäin kuulla 
pääministerin väittävän, kuinka Suomi velkaantuu 
Euroopan nopeinta vauhtia, miljoonalla tunnissa, 
mikä ei yksinkertaisesti pidä paikkaansa. Hän tois-
taa toistamasta päästyäänkin, että Suomen vienti-
teollisuuden yksikkötyökustannukset ovat jääneet 
reilusti jälkeen tärkeimmistä kilpailijamaista, toisin 
kuin Pekka Sauramo lehtemme viime numerossa 
osoitti. ”Meikäläiset” vaikenevat Sauramon artik-
kelista, liekö edes lukeneet sitä. Taitavat tuijottaa 
vain, tyhjyyteen kai.

”Meikäläinen talouspolitiikka” ei ehkä ole uusi 
ilmiö, mutta kyllä se nyt pistää silmään ja korvaan. 
Idealistiset ekonomistit tietysti toivovat järkiperäis-
tä, tieteellistä väittelyä, jossa parhaimmat peruste-
lut vievät voiton. Kokeneemmat realistit saattavat 
todeta, että eturistiriitojen ja vastakkainasettelun 
kärjistyessä yhteiskunnassa ei omiin poteroihin kai-
vautumisessa ole mitään uutta. Huolestuttaa vain, 
mihin tämä kaikki vielä johtaa.
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Viime vuosien suurimpia talouspoliittisia kiis-
tanaiheita niin meillä kuin muuallakin on ollut fi-
nanssipoliittinen elvytys. Kansainvälisellä tasolla 
muistetaan varmasti yhä, kuinka Kansainvälisen 
valuuttarahaston (IMF) tutkimusosasto haastoi 
komissaari Olli Rehnin johtaman EU:n komission 
talous- ja rahaosaston väittelyyn finanssipolitiikan 
tehokkuudesta ja suositteli voimakkaampaa elvy-
tyspolitiikkaa monille euromaille. Se taivuttelu 
osoittautui varsin vaikeaksi.

IMF Survey-lehti julkaisi 31.8. tutkimusosastoa 
seitsemän vuotta johtaneen Olivier Blanchardin, 
läksiäishaastattelun. Blanchard – yksi makrotalous-
tieteen kärkihahmoista – oli onnistunut kääntämään 
osaston talouspoliittisia näkemyksiä keynesiläiseen 
suuntaan, kun koko IMF oli sitä ennen pitkään ol-
lut uusliberalistisen ”Washingtonin konsensuksen” 
pauloissa. Blanchardin mielestä tämä ei muuttanut 
asioita sinänsä paljoakaan. Hän totesi diplomaatti-
sesti, että pitää vakuuttaa (IMF:n) ”koko rakennus”, 
ja se voi merkitä kovaa työtä eikä tapahdu yhdessä 
yössä.

Blanchard viittasi IMF:n johtoon ja osastoihin ja 
tarkoitti epäilemättä myös ns. Troikka-delegaatiota, 
joka vaati euroalueen kriisimailta tuskallisia sopeu-
tustoimia pitkälti järjestön vanhojen periaatteiden 
mukaisesti. Nyttemminhän IMF on tunnustanut 
virheensä erityisesti Kreikan tapauksessa. 

Vanhoja ajattelutapoja on usein vaikea muuttaa. 
Talouspoliittiset suositukset hyväksytään helpoim-
min ”meikäläisiltä”, samalla tavoin ajattelevilta. Eri-
ävä näkemys torjutaan ja pahimmassa tapauksessa 
vaietaan kuoliaaksi.

Komission johtamat ekonomistit sentään vas-
tasivat Blanchardille, mutta euroalueen valtiova-
rainministerit eivät vastanneet Kreikan valtiova-
rainministeri Yanis Varoufakisille, jonka kertoman 
mukaan nämä reagoivat hänen taloustieteellisiin 
argumentteihinsa pelkästään ”tuijottamalla”, kun 
hän yritti perustella käännettä pois kiristyspoli-
tiikasta. He eivät suostuneet keskustelemaan mis-
tään vaihtoehdoista Kreikalle. ”Olet oikeassa siinä 

Meikäläistä talouspolitiikkaa


