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Donald Trumpin nousu republikaanien pre-
sidenttiehdokkaaksi ja Britannian brexit-äänes-
tys muuttavat monin tavoin politiikan sisältöä 
Atlantin molemmilla puolilla. Kummassakin 
ilmiössä kyse on suuren äänestäjäjoukon kylläs-
tymisestä globalisaatioon, todelliseen tai kuvi-
teltuun. Erityisesti maahanmuutto hämmentää 
kansalaisten mieltä1. Harvardin professori 
Dani Rodrik ”ennusti” ilmiön vuonna 2011 
kirjassaan The Globalization Paradox.

Rodrikin jo vuonna 1997 julkaisema Has 
Globalization Gone Too Far -kirja herätti ta-
loustieteilijöiden keskuudessa huomiota. Rod-
rik vertaa kehitysmaapolitiikkaa ”siilin strate-
giaan”. Sen mukaan vapaa kauppa,  vapaat 
pääomanliikkeet ja työvoiman joustavuus, eli 
niin sanottu Washingtonin konsensus, sopivat 
kaikkiin maihin. Sen sijaan hän pitää maiden 
ongelmia niin erilaisina, että yhteen muottiin 
puristaminen tuottaa vain kärsimystä. Rodrik 

1 Olisi oma tutkimusaiheensa, johtuuko Yhdysvalloissa 
meksikolaisten ja kiinalaisten syyllistäminen siitä, että hei-
tä pidetään ulkomaalaisina, ”heinä”, kun taas ”billgateseja 
ja trumppeja” kotimaisina sankareina, ”meinä”. 

ei suinkaan ole enää yksin globalisaatiokritii-
kissään. Maailmanpankki on joutunut myöntä-
mään vapaakaupan tuottavan myös ongelmia. 
Suomessa menestyksekäs viennin edistäjä Fin-
pro ajettiin alas, kun uskottiin yritysten selviä-
vän ilmankin. Nyt sitä ollaan Matti Alahuhdan 
ja Antti Herlinin ehdotuksesta palauttamassa 
takaisin (Helsingin Sanomat 16.10.2016).

Globalisaation paradoksi on tiivis tietopa-
ketti. Teemaan johdattelee luku ”Markkinat ja 
valtio”. Siinä Rodrik esittää Pohjoismaihin hy-
vin sopivan tuloksen: Mitä avoimempi talous, 
sitä suurempi julkinen sektori. Kirjassa kuva-
taan ensimmäinen globalisaatio, joka päättyi 
suursotaan vuonna 1914. Seuraavaksi Rodrik 
pohtii vapaakaupan syvempää olemusta. Bret-
ton Woodsin, Gattin ja WTO:n jälkeen siirry-
tään ajankohtaisiin kysymyksiin. Korjausehdo-
tuksensa Rodrik esittää kirjan loppuluvuissa 
”Kapitalismi 3.0” ja ”Tervehenkinen globali-
saatio”.

Kirjan teesi on yksinkertainen: pitkälle vi-
ritetty globalisaatio ja demokratia ovat vaikeas-
ti sovitettavissa yhteen. Monille kehitysmaille 
WTO on tuonut pakkopaidan, joka estää val-
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tion tukien käyttämisen teollistamiseen ja yh-
teiskuntarakenteen uudistamisen. Myös vau-
raissa maissa vapaakaupan hyödyt ovat jakau-
tuneet hyvin epätasaisesti, minkä vuoksi tulon-
jako tutkimuskohteena on noussut taloustie-
teen sivukujilta pääkadulle. 

Rodrik ei suinkaan kannata protektionis-
mia, vaan uusien mahdollisuuksien lisäämistä 
kehitysmaapolitiikkaan. Hän on tietoinen siitä, 
että erilaiset viennin tuet voivat päätyä vääriin 
taskuihin.2 Hän huomauttaa, että päätöksiä 
pitäisi tehdä siellä, missä on paras informaatio. 
Rodrik tiivistää globaalin hallinnan ongelman 
kolmioksi, jonka nurkissa ovat hyperglobali-
saatio, kansallisvaltio ja demokratia. Näistä 
vain kaksi voidaan valita. Jos halutaan säilyttää 
demokratia, on valittava joko kansallisvaltio tai 
hyperglobalisaatio yhdessä ”maailman halli-
tuksen” kanssa. 

Lukijalle saattaa jäädä mielikuva, että vii-
meiset 30 vuotta ovat menneet huonosti erityi-
sesti köyhissä maissa (kirjassa kun ei esitetä 
numeroita). Branko Milanovic (2016) kuitenkin 
huomauttaa, että maapallon ihmisten enem-
mistö on hyötynyt valtavasti globalisaatiosta ja 
teknisestä kehityksestä, kun mittarina käyte-
tään tulojen kasvua. Milanovic ryhmitteli maa-
pallon ihmiset yksilöllisten tulojen ja niiden 
kasvun mukaan jaksolla 1988–2008 (kirjan 
kuvio 1). Tulos on hyvin yllättävä. Jopa kaik-
kein köyhimpien, eli alimman viiden prosen-
tin, tulot ovat globalisaation kiihkeimpänä ai-
kana nousseet. Samana ajanjaksona teollisuus-
maiden alemman keskiluokan tulot ovat pysy-
neet ennallaan. Teollisuusmaiden vähän kou-
lutettu keskiluokka ei siis ole hyötynyt globa-

2 Tuoreessa kolumnissaan Rodrik korostaa globaalien nor-
mien roolia (Rodrik 2016). 

lisaatiosta lainkaan3. Kiinassa taas sadat mil-
joonat ihmiset ovat siirtyneet ”nälkätaloudesta 
rutiköyhyyteen”4. Milanovicin kirjassa esitetty 
kuvio 2 hillitsee innostusta, sillä alimman 15 
prosentin osuus absoluuttisesta tulojen lisäyk-
sestä oli jaksolla käytännössä nolla, kun taas 
suurituloisimman viiden prosentin osuus oli 44 
prosenttia.

Yhdysvalloissa taustalla on teollisten työ-
paikkojen kato, mikä on lisännyt epävarmuut-
ta. Köyhtynyttä amerikkalaista ei juuri kiin-
nosta kiinalaisten ja meksikolaisten vaurastu-
minen. Juuri tämä heijastuu vaaliuurnilla. 
Tässä on yksi paradoksi. Teollisuustyöt olisivat 
vähentyneet ilman kiinalaisiakin. Pohjoismais-
sahan hyvinvointivaltio pyrkii korvaaman ra-
kennemuutosten haittoja sosiaalituilla ja kou-
lutuksella.

Rodrikilla on runsaasti mielenkiintoisia 
havaintoja. Kirjassa kerrotaan muun muassa 
kanadalaisesta kokeilusta internetin ja nopei-
den tietoyhteyksien vaikutuksista lähiyhteisön 
ihmissuhteisiin (s. 258). Vastoin odotuksia net-
ti ja nopeat yhteydet lisäsivät kontakteja naapu-
rustoon toisin kuin ilman tietoyhteyksiä olevil-
la verrokeilla. Tämä ilmiö saattaisi selittää 
nationalismin nousun Euroopassa. Netin avul-
la on helpompaa löytää aatetovereita omasta 

3 Yhdysvalloissa suuren osan valkoisista amerikkalaisista 
elinajan odote on lyhentynyt (Case ja Deaton 2015). Heidän 
tulonsakaan eivät ole kasvaneet reaalisesti vuosikymmeniin. 
Taustalla on toki muitakin tekijöitä kuin globalisaatio, on-
han jo vuosia väitelty johtuuko tuloerojen kasvu pääosin 
teknisestä kehityksestä vai työpaikkojen paosta.

4  Gini-kertoimella mitattu globaali epätasa-arvo on alen-
tunut, mutta maiden sisällä kasvanut. Nino-Zarazuan ym. 
(2016) mukaan absoluuttinen Gini-kerroin kertoo epätasa-
arvon lisääntyneen globaalisti. Tästä havainnosta kiitän 
Pertti Haaparantaa.

Pen t t i  Fo r sman

30319420_KAK_4_sisus.indd   465 29/11/16   08:18



466

KAK 4/2016

lähiympäristöstä kuin hengenheimolaisia vie-
raista kulttuureista.

Keskituloisten kehittyvien talouksien ta-
loudellinen kiinniotto näyttää pysähtyneen, 
tosin Kiinassa kasvu jatkuu. Eri maiden kon-
vergenssistakaan ei siten ole mitään takeita, 
kuten Washingtonin konsensuksessa uskottiin. 
Milanovicin aineistossa Etelä-Korean, Taiwa-
nin ja Kiinan keskiluokan menestymisen taus-
talla ei suinkaan ollut pelkkä vapaakauppa, 
vaan valtion puuttuminen raskaalla kädellä 
talouden toimintaan.

Kirjassa on useita ehdotuksia, joilla demo-
kratian ja kaupan kitkaa voidaan lieventää. 
Suurten väestöryhmien sivuuttaminen voi kos-
tautua vaaliuurnilla. Rodrik ehdottaa, että nä-
rää herättänyt maahanmuutto rajoitetaan kol-
meen prosenttiin työvoimasta. Tilapäisillä vii-
den vuoden viisumeilla olisi voitu vaimentaa 
puolalaisten muuttoa Britanniaan. Sehän oli 
yksi syy brexitille. Rodrikin esittämien laskel-
mien mukaan näin säädellyn maahanmuuton 
palkkatasoa alentava vaikutus olisi vain pro-
sentin luokkaa. Afrikassa ihmiset voisivat jäädä 
sinne odottamaan työviisumia EU:hun Välime-
ren kuolemanloukkujen sijaan.

Brexit-ilmiössä on muitakin ulottuvuuksia. 
Puolalaisen työntekijän Puolassa oleville lap-
sille maksetaan lapsilisää samoin kuin briteil-
lekin (Sinn 2016). Alkuperäisväestöllä ei ole 
varaa tehdä kuin yksi lapsi hillittömien asumis-
kustannusten vuoksi, mutta puolalainen vieras 
kykenee elättämään tuilla kokonaisen lapsikat-
raan.

Osa kritiikistä, kuten Rodrikin ehdotus va-
luuttamarkkinoiden transaktioverosta (Tobi-
nin vero), on kiistanalaista. Samoin jotkin vuo-
sien 2009–2010 pohdinnat rahoitusmarkkinoi-
den säätelystä voivat herättää vastaväitteitä. 
Myös WTO:n sääntöjen korjaaminen vaikuttaa 

useamman sukupolven projektilta. Kuitenkin 
Rodrikin muistutus ylenpalttisten pääomavir-
tojen rajoittamisen tarpeesta kehitysmaissa on 
edelleen paikallaan. 

Kustantajalta Globalisaation paradoksin 
suomentaminen on kulttuuriteko. Suomenta-
jat, filosofeja kaikki kolme, ovat tehneet täs-
mällistä työtä. Kirjassa ei ole matematiikkaa, 
joten sen pystyy lukemaan lähes kuka tahansa. 
Vaikka alkuteoksen julkaisemisesta on jo ai-
kaa, se soveltuu edelleen laajaan käyttöön. Sitä 
paitsi Euroopassa kirja on ajankohtaisempi nyt 
kuin vuonna 2011, koska luottamusta globaalin 
yhteistyöhön nakertaa myös TTIP ja veropara-
tiisit. 

Dani Rodrik on tuonut uusia näkökulmia 
keskusteluun. Yksi malli; vapaat markkinat ja 
vapaa kilpailu ilman valtion väliintuloa ei kes-
tänyt markkina- ja politiikkatestiä. Kirjoittaes-
saan globalisaatiosta Rodrikilla oli mielessään 
köyhät maat – varsinainen vastahyökkäys tuli 
kuitenkin vauraista maista. Sekin on parad-
oksi. □
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