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”Déjà-vu!” voisi globali-
saatiotutkimuksen profes-
sori Heikki Patomäki huu-
dahtaa maailmanlaajuisesta 
finanssikriisistä.

– Tämä ei yllättänyt mil-
lään lailla, Melbournen 
RMIT-yliopistossa Austra-
liassa työskentelevä Pato-
mäki sanoo.

Vaikka kaikki 1900-luvun 
suuret talouskriisit ovat 
jotenkin koetelleet koko 
maapalloa, nykyinen kriisi 
on sikäli poikkeuksellinen, 
että sen etenemistä on voi-
tu seurata tunti tunnilla 
ympäri maailmaa.

Pahin ei suinkaan ole 
ohi, vaikka pörssikurssien 
pudotus näyttää hetkeksi 
hellittäneen.

– Varsinainen lamahan 
on vasta alkamassa. Viime 
viikkoina saadulla sokilla 
tulee olemaan kauaskan-
toisia ja pitkäkestoisia vai-
kutuksia.

Valtioiden pankkitukeen 
lapioimat tuhannet miljar-
dit eivät tule tyhjästä. Ne 
ovat poissa sosiaaliturvas-
ta, julkisista palveluista ja 
investoinneista. Verojakin 
pitää nostaa.

– Kaikkia valuuttareser-
vejä ei voi käyttää eikä vel-

kaakaan ole kovin helppo 
saada, koska kriisi on maa-
ilmanlaajuinen.

Lama on tulossa – kyse 
on vain siitä, kuinka syvä.

Kirjassaan Uusliberalis-
mi Suomessa (WSOY 2007) 
Patomäki mainitsee myös 
Kiinan pörssiromahduk-
sen. Vielä sitä ei ole koettu, 
mutta sen mahdollisuus ei 
ole pois laskuista.

– Kiinassahan on ollut 
valtava kupla. Siellä pank-
kilainojen tilanne on moni-
en analyytikoitten mielestä 
hyvin huono ja muistuttaa 
paljon Japanin tilannetta 
1980-luvun lopulla, ennen 
pitkää lamaa.

Kuplat puhkeavat yleen-
sä niin, että kun pitkään 
jatkunut osakekurssien 
nousu taittuu ja alkaa las-
ku, velkarahalla sijoittaneet 
joutuvat paniikkiin.

– Tämä kaavahan on tois-
tunut 1600-luvulta lähtien.

Keynesiä 
uudella tasolla
Moni näkee kriisissä uus-
liberalismin haaksirikon. 
Niin paljon kuin Patomäki-
kin haluaisi uskoa samaa, 
lopputulos voi olla päin-
vastainen, uusliberalistisen 
ajattelun vahvistuminen.

Itse hän peräänkuulut-

taa globaalia 
keynesiläistä 
talouden hal-
lintajärjestel-
mää, ”mutta sen 
tulo vie vielä pitkän 
aikaa”.

John Maynard Key-
nes kehitti 1930-luvulla 
talouspoliittisen ajattelun, 
jossa valtion toimin pys-
tyttiin tasaamaan kapita-
lismille ominaisia jyrkkiä 
suhdannevaihteluita.

Nykyisillä valtasuh-
teilla on todennäköi-
sempää, että kriisiä 
käytetään syynä uus-
liberalististen piirtei-
den lisäämiseen. Näin 
tapahtui Suomessakin 
viime laman varjolla.

On poli itt inen 
kamppailukysymys, 
kuinka kriisin syyt 
tulkitaan ja mitä op-
pia niistä otetaan.

– Yleensähän tul-
kitaan niin, että 
markkinat eivät ole 
toimineet jossain 
kohtaa kunnolla 
– siis markkinoita 
on tehostettava 
entisestään. Tois-
tuvien kriisien ta-
kana vaikuttavaa 
suurempaa kaa-
vaa ei nähdä. n
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sYnkkÄ vaiHe Professori Heikki Patomäki 
muistuttaa, etteivät pankkitukeen lapioidut jättisummat 
tule tyhjästä. Jonkun pitää ne maksaa.

Paavo Lipponen julisti 
kirjassaan Järki voittaa 
Heikki Patomäen maam-
me ”johtavaksi anti-intel-
lektuelliksi”. Lipponen 
äkämystyi siitä, että Pato-
mäki väitti hänen olleen 
pääministerinä avainase-
massa tuomassa uuslibe-
ralismia maahamme.

Toisin kuin valtiovallan 
asettamat erilaiset tule-
vaisuuskomiteat (Sitra, 
Suomen Akatemia ja Te-
kes) Patomäki näki par-
haillaan päällämme rie-

huvan finanssimyrskyn 
tulon ja osasi ajoittaakin 
sen ihmeen tarkasti.

Hänen tasan vuosi sit-
ten ilmestyneen Uuslibe-
ralismi Suomessa -kirjan 
luku ”Lyhyen aikavälin 
skenaariot” on kuin lu-
kisi viime viikkojen ta-
lousuutisia. Ennuste on 
kansanpainos Patomäen 
uusimman tutkimuksen 
Political Economy and 
Global Security pohjaksi 
tehdystä laajasta analyy-
sistä.
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Patomäen mielestä on 
itsestään selvää, että krii-
si rantautuu myös Suo-
meen, vaikka johtavat 
poliitikkomme ovat toista 
vakuutelleet koko kesän ja 
syksyn.

Ajatus, että suomalaiset 
pankit olisivat jotenkin 
erilaisia kuin muut pankit, 
on outo, koska useimmat 
pankkimme ovat pohjois-
maisia.

Olemme kuin lastu lai-
neilla tässä myllerrykses-
sä.

– Ei Suomi tule pysy-
mään tämän ulkopuolella 

missään mielessä. Kysy-
mys on vain siitä, kuinka 
nopeasti nämä seuraukset 
alkavat tuntua.

Pääministeri Matti 
Vanhasen (kesk) oppi-
mestarimaista esiintymis-
tä Pariisin kokouksessa 
viime viikonvaihteessa Pa-
tomäki ei ymmärrä.

– Minusta Suomen 
pankkikriisin aikoinaan 
olisi voinut hoitaa monel-
la tavalla paljon paremmin 
kuin miten se hoidettiin. 
Se ei kelpaa esimerkiksi 
muille maille, Patomäki 
sanoo.

Suomi joutuu 
mukaan kriisiin
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