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Kuinka Covid ravisteli maailmantaloutta – 
rahamarkkinat, politiikka ja paljon muuta
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ajan (ihmisen toiminnan ja luonnon epätasa-
painon) kriisinä.

Espanjantauti jylläsi neljä vuotta saavutta-
en jokaisen maailman kolkan, niin Lapin kuin 
Afrikankin kaukaisimmat kylät. Sitten se hävi-
si. Kuolonuhrien määrästä on vain arvio, mutta 
se saattoi nousta jopa 100 miljoonaan Intian 
kärsiessä suurimmat ihmishenkien menetyk-
set. Koronakuolemia arvioidaan olevan nyt yli 
17 miljoonaa (The Economist). Influenssa kui-
tenkin unohdettiin nopeasti. 1920-luvusta tuli 
vallaton jatsin ja elokuvan vuosikymmen, joka 
tosin päättyi dramaattisesti pörssiromahduk-
seen vuonna 1929. 

Epäröintini Toozen kirjan osalta oli täy-
sin turhaa. Kirja avaa koronapandemian talo-
usvaikutuksineen ihan uuteen ulottuvuuteen, 
johon pelkästään uutisia seuraamalla ei yllä. 
Ensin Tooze kokoaa systeemin (markkinoiden, 
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Taloushistorijoitsija Adam Toozen uuteen kir-
jaan tarttuessani mietin, että eikö koronasta ja 
sen talousvaikutuksista ole jo tarpeeksi tietoa. 
Onhan virusuutisia seurattu ja asiantuntijoita 
kuultu tauotta lähes kaksi vuotta. Työni puoles-
ta seuraan kehitysmaita—myös niiden talousuu-
tisia on dominoinut koronavirus. Saharan etelä-
puolisessa Afrikassa koettiin ensim mäinen lama 
neljännesvuosisataan.

Koronan ensiaallossa luin John Barryn 
erinomaisen kirjan The Great Influenza espan-
jantaudiksi kutsutusta pandemiasta vuonna 
1918. Siihen kuoli nuoren isoäitini ensimmäi-
nen aviomieskin. Barryn kirja on samalla länsi-
maisen lääketieteen historiaa, mutta se ei juuri-
kaan käsittele taloutta. Tooze on siinä mielessä 
Barryn vastakohta, että hän puolestaan ei kä-
sittele pandemiaa terveydellisestä näkökul-
masta, vaikka pitääkin sitä antroposeenisen 
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valtioiden, asiantuntijoiden) tuottamaa tietoa ja 
järjestää palaset sitten uudelleen. Samalla hän 
tulkitsee tätä uudelleen järjestettyä tietoa lu-
kijalle. Vaikka Tooze keskittyy vuoteen 2020, 
kirja antaa laajan perspektiivin maailman talo-
uteen, ei vain OECD-maiden vaan myös kehit-
tyvän maailman osalta. 

Taloushistorian poikkeusvuosi

Jo muutaman prosentin lasku maailman brut-
tokansantuotteessa tarkoittaa yleensä melkois-
ta lamaa ja työttömyyttä. Kevään 2020 BKT:n 
pudotus oli 20 prosenttia eli aivan omassa luo-
kassaan. Esimerkiksi Britanniassa, jossa BKT-
tilastoja on laadittu pitkältä ajalta, talous-
romahdus oli pahin 300 vuoteen.

Kansainväliset rahamarkkinat käyttäytyivät 
myös poikkeuksellisesti. Maaliskuussa 2020 
yksityisten pääomavirtojen odotettiin hakeutu-
van turvaan Yhdysvaltain joukkovelkakirjoihin 
(Treasuries), kuten talousnäkymien heikentyes-
sä yleensä tapahtuu. Mutta niidenkin kysyntä 
romahti eikä vain pörssiosakkeiden. Rahoi-
tusmarkkinat uhkasivat lakata toimimasta ko-
konaan: likvidit joukkovelkakirjat, jotka taka-
sivat vähemmän likvidejä varallisuusesineitä, 
eivät enää olleetkaan likvidejä. 

Itsenäiset keskuspankit

Tooze on parhaimmillaan analysoidessaan 
globaaleja rahoitusmarkkinoita ja niiden 
roolia pandemiassa. Kun itse tein digiloikkaa 
maaliskuun 2020 puolivälissä Aalto-yliopiston 
ja Lappeenrannan teknillisen yliopiston 
kurssieni osalta—luokkahuoneesta zoomiin—
keskuspankit kaikkialla maailmassa, erityisesti 

Yhdysvalloissa, olivat täydessä työssä vas-
taamassa koko maailmantalouden ja lähes 
kaikkien maiden kansallisten talouksien 
yhtäkkiseen pysähdykseen. Opiskeluaikoinani 
1980-luvulla keskuspankkien itsenäisyys oli iso 
teema makrotaloustieteessä. 1990-luvulla se 
toteutuikin suuressa osassa maailmaa. Vuoden 
2008 finanssikriisissä keskuspankit laajensivat 
mandaattiaan. Koronakriisissä niiden rooli 
suorastaan räjähti.

Kuinka on mahdollista, että varsinkin 
OECD-maissa kevään 2020 suurpudotuksen 
jälkeen talouden suunta kääntyi ylöspäin niin 
lyhyessä ajassa? Kuinka ihmeessä kurssiromah-
dukset kääntyivät pian pörssinousuksi ja kehit-
tyvienkin talouksien rahoitusmarkkinat elpyi-
vät? Toozen kirja kertoo miksi ja miten. 

Kansainvälisten rahoitusmarkkinoiden kes-
kus on Yhdysvaltain keskuspankki Federal 
Reserve (Fed), tapahtuuhan suuri osa maail-
mankaupasta ja kansainvälisestä rahaliikentees-
tä dollareissa. Kaikkein kiivaimmassa vaiheessa 
Yhdysvaltain keskuspankki osti miljoonan dol-
larin arvosta valtion obligaatioita joka sekun-
ti. Tooze kuvaa sitä modernin valtionhallinon 
tehokkaasti toimivaksi osaksi, joka viipymättä 
käsitti tilanteen poikkeuksellisuuden ja toimi 
sen mukaisesti. USA:n keskuspankki pysäytti 
koko maailman talouden vapaan pudotuksen. 
Samalla Fed järjesti likviditeettiä koko muul-
le maailmalle dollarin kansainvälisen talouden 
ankkuriroolin ansiosta.

Kukaan ei suuremmin kysellyt USA:n 
keskuspankin mandaatin perään. Korot pysyivät 
lähellä nollaa, eikä hinta-palkka-inflaatiosta 
puhuttu. Toozen mukaan tämä johtuu siitä, 
että työväen joukkovoima oli taltutettu jo 
aikoja sitten. Ammattiliittoja ei enää ollut 
vaatimassa palkkojen korotuksia tai jos olikin, 
liitot olivat heikkoja. Euroo pas sakaan Saksan 
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perustuslaki tuomioistuimen päätöksestä 
huolimatta kenel läkään ei ollut halua tarttua 
Euroopan keskuspankin (EKP) rooliin keskellä 
kriisiä.

On tosin vaikea nähdä, mitä muuta olisi 
voitukaan tehdä maailmantalouden vapaassa 
pudotuksessa. Tuskin mikään muu taho kuin 
keskuspankit olisi pystynyt yhtä nopeaan ja mas-
siiviseen toimintaan. Läntiset instituutiot eivät 
ole pandemioita varten rakennetut. Samalla ra-
hapolitiikka kuitenkin ylläpiti ja jopa vahvisti 
edelleen sitä varallisuuden epätasa-arvoa, joka 
leimasi Yhdysvaltoja ja monia muitakin maita 
ennen pandemiaa. Ostoillaanhan Yhdysvaltain 
keskuspankki ensi sijassa pelasti hedge-rahasto-
ja. Pörssikurssien huiman nousun ansiosta varak-
kaista tuli entistä varakkaampia.

Budjettielvytys

Rahapolitiikan lisäksi Toozen kirja antaa yk-
sityiskohtaisen kuvan eri maiden ennennäke-
mättömästä budjettielvytyksestä. IMF arvioi, 
että tammikuuhun 2021 mennessä valtioiden 
tukipaketteja oli tehty maailmanlaajuisesti 14 
biljoonan (14 000 miljardin) dollarin arvosta. 
Rikkaiden maiden paketit olivat valtavia sekä 
absoluuttisesti että suhteellisesti. Köyhät maat 
(esimerkiksi Haiti ja Nigeria) elvyttivät nekin 
parhaansa mukaan, mutta niiden paketit olivat 
murto-osa OECD-maiden vastaavista. Kehit-
tyvistä maista Brasilian elvytys oli OECD-
maiden luokkaa, toisin kuin ehkä voisi luulla.

Huolimatta syvistä poliittisista jakolin-
joista Yhdysvallat hyväksyi ensimmäisen 2.2 
biljoonan (2 200 miljardin) dollarin CARES 
Act-tukipaketin jo maaliskuun 2020 lopulla. 
Vuoden 2008 finanssikriisissä ei uskallettu edes 
ehdottaa mitään, jossa olisi ollut sana biljoona. 

Korona vuoden aikana Yhdysvaltojen elvytys 
oli huikeat 30 prosenttia BKT:stä. Maassa on 
heikko työttömyysturva. Sellainen luotiin tila-
päisesti elvytyspaketeilla. Köy hyyskin vähentyi 
pandemian aikana — eli finanssipolitiikka oli 
tulonjakoa tasoittavaa toisin kuin rahapolitiikka.

Samaan aikaan (maaliskuussa 2020) Saksan 
johdolla pantiin EU:n budjettisäännöt jäihin. 
Euroopan paketeissa, jotka olivat suhteellisesti 
ottaen vielä USA:n toimiakin suurempia, olivat 
tärkeimpinä elementteinä lainat ja lainojen ta-
kuut. Toozen mukaan rakenteellisia uudistuk-
sia ei jättipaketeista huolimatta Yhdysvalloissa 
tehty. Euroopassa sen sijaan EU:n liikkeel-
le laskema ensimmäinen yhteinen laina edus-
taa hänen mukaansa (ainakin yhtä) todellista  
muutosta.

Kehitysmaat

Vaikka Toozen kirja keskittyy rikkaisiin maihin, 
erityisesti Yhdysvaltojen, Euroopan Unionin ja 
Britannian politiikkaan ja rahamarkkinoihin, 
mukana ovat myös kehittyvät markkinat. Niiden 
uuden aseman kansainvälisillä rahoitusmarkki-
noilla Tooze kuvaa mielenkiintoisella tavalla. 
Köyhät (eli matalan tulotason) maat ja Afrikka 
ovat kirjassa pienessä roolissa—onhan niillä val-
taa ja rahaa niin paljon vähemmän. Kuitenkin 
Afrikan osalta Tooze järjestää rahoituksen pa-
laset uuteen uskoon, Maailmanpankin aikaisen 
kollegani Vera Songwen näkemysten pohjalta. 
Vera on nyt YK:n alaisen Afrikan talouskomis-
sion (UNECA) pääsihteeri. Mutta siitä enem-
män jäljempänä.

Ennen vuotta 2020 tehdyissä ennusteissa 
oletettiin, että pandemian ilmaantuessa se osui-
si köyhiin maihin ensin ja kaikkein raskaimmin, 
onhan niiden kapasiteetti rajoittaa kulkutauteja 
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paljon heikompi kuin OECD-maiden tai Kiinan. 
Esimerkiksi Lawrence Summersin ym. vuonna 
2018 julkaisema artikkeli heijastelee tätä ole-
tusta. Siinä globaalin BKT:n arvioitiin laskevan 
vain 0,6 prosenttia pandemian sattuessa. Koska 
köyhien maiden työn tuottavuus on heikko, ei 
siellä jylläävä pandemia heilauttaisi globaalia 
BKT:tä suurestikaan.

Kuten nyt tiedämme, näin ei koronapan-
demiassa kuitenkaan käynyt. Ensimmäinen 
aalto pyyhki Kiinasta Eurooppaan ja sieltä 
Yhdysvaltoihin. Ne edustavat 60 prosenttia 
globaalista BKT:stä. Niinpä keväällä 2020 maa-
ilman BKT tippui nuo huimat 20 prosenttia. 
Kiina asetti ensimmäisenä ankarat rajoitustoi-
met. Eurooppa ja Yhdysvallat seurasivat pe-
rässä omine sulkutoimineen, tosin ei niin dra-
konisina kuin Kiinassa. Tooze argumentoi, että 
useimmat kehitysmaat seurasivat länsimaita (ei 
Kiinaa) omissa sulkutoimissaan. Niistä tuli 
ikään kuin globaali imperatiivi ja hyvän hal-
linnon merkki. Joitakin poikkeuksiakin oli ku-
ten Tansania, jossa luotettiin korkeampiin voi-
miin, tai Valko-Venäjä, jossa vedottiin Staliniin. 
Euroopan kehittynyt työttömyysturva mah-
dollistaa useitakin sulkukierroksia. Kiinassa ja 
Intiassa ne johtivat äkilliseen suurtyöttömyy-
teen ilman työttömyysturvaa. Tooze puhuu jo-
pa neljänneksestä niiden valtavasta työvoimas-
ta. Kuten tiedämme nyt, Intian osalta pahin 
korona-aalto tuli vasta myöhemmin.

Huippumatalien korkojen maailmassa 
myös kehittyvillä markkinoilla on riittänyt ra-
hoitusta. Monet köyhätkin maat ovat päässeet 
mukaan markkinaperustaiseen rahoitukseen. 
Washingtonin konsensuksen tilalle tuli Wall 
Streetin konsensus. Mutta pandemian alussa 
iski kauhu. Raaka-aineiden hinnat romahtivat, 
turismi pysähtyi ja ulkomailta tulevien yksityis-
ten rahalähetysten pelättiin vähentyvän rajusti 

(rahalähetykset kehittyviin maihin laskivat lo-
pulta paljon odotettua vähemmän). Miten ke-
hitysmaiden rahoituksen silloin kävi?

Tooze selittää, että kehittyvät maat olivat ot-
taneet opiksi aiemmista vaikeuksistaan, joissa 
yhtäkkinen pysähdys (sudden stop) ulkoises-
sa rahoituksessa ja sen vaatimat budjettileik-
kaukset olivat kurittaneet niiden talouksia ja 
väestöä. Ensinnäkin, valtionvelkaa oli laskettu 
liikkeelle mahdollisimman paljon omassa va-
luutassa (poikkeuksena Argentiina). Toiseksi, 
valuuttavarantoja oli kasvatettu valtavasti. 
Pikadevalvaatioita ei enää tarvittu, vaan va-
luuttakurssin vaihteluita voitiin tasoittaa. Kiina 
johti 4 biljoonan dollarin varannollaan, mutta 
muillakin suurilla keskitulotason kehitysmailla 
oli isot valuuttavarantopuskurit. Jos näillä kei-
noilla ei vielä pärjätty, pääoman liikkeitä voitiin 
rajoittaa. Olihan rajoitukset palautettu hyväk-
syttyjen toimien listalle myös Kansain välisessä 
Valuuttarahastossa (IMF). Muutenkin IMF on 
viime vuosina esiintynyt kehitysmaiden autta-
jana niiden navigoidessa globaalin markkina-
perustaisen rahoituksen maailmassa. Pande-
miassa IMF—Maailman pankin ohella—oli se, 
jonka puoleen kehitysmaat voivat kääntyä rik-
kaiden maiden keskittyessä omiin kansallisiin 
elvytys   paket teihinsa.

Kehittyvien maiden keskuspankit ostivat 
myös joukkovelkakirjoja. Tämä ei olisi “en-
nen vanhaan” tullut kysymykseenkään — esi-
merkiksi 1990-luvulla, kun työskentelin itäisen 
Afrikan ekonomistina Maailmanpankissa. Aina 
keskuspankkirahoituksesta puhuttaessa varoit-
telimme näitä maita hyperinflaatiosta ja valuut-
tapaosta ja usein hyvästä syystä. Kuten Tooze 
toteaa, maalitolppa on tässä suhteessa vaihtanut 
paikkaa.

Lopuksi vielä UNECA:sta ja sen pääsihtee-
ristä Vera Songwesta, joka edustaa modernia 
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Afrikkaa. Tooze tuo mielenkiintoisella tavalla 
esille kuinka Veran johtama UNECA teki yhdes-
sä PIMCO:n (yksi maailman suurimpia sijoitus-
palveluyrityksiä) kanssa rahoitusesityksen, jossa 
Afrikan maat hyödyntäisivät samanlaista julki-
sen ja yksityisen sektorin yhteistyötä kuin muu-
allakin. Jos kerran Italia (velka/BKT-suhteeltaan 
155 %) saa lainaa viideksi vuodeksi 0.2 prosentin 
korolla, kiitos EKP:n tuen, miksei Afrikka, jon-
ka maiden velka/BKT-suhde on huomattavasti 
pienempi, voisi käyttää saman tyyppistä finan-
cial engineering -mallia? Saharan eteläpuolisen 
Afrikan haasteet — ja mahdollisuudet — ovat 
valtavat. Sen väestö kaksinkertaistuu seuraavi-
en 25 vuoden aikana ja infrastruktuurin vaje on 
jo ilman sitäkin massiivinen. Vera Songwen ve-
tämän UNECA:n (ja PIMCO:n) ajatuksena on, 
että Afrikka tarvitsee rahoitusta kaikilla mah-
dollisilla tavoilla ja kaikista mahdollisista läh-
teistä. Tätä asiaa olisi kehitysapuihmistenkin 
hyvä miettiä uudella tavalla.

Suuri narratiivi, yksityiskohtien 
kera

Toozen kirja on suuri kertomus (grand narra-
tive) siitä, mitä vuonna 2020 tapahtui vallan ja 
rahan maailmassa ja siitä, miten ne tapahtumat 
vaikuttivat, enemmän tai vähemmän, meidän 
kaikkien elämään keskellä pandemiaa. Kirja 
piirtää sen paljon puhutun ison kuvan. Eikä tuo 
kuva ole mikään tavanomainen. Varmaan tästä 
syystä Toozen aiemmat kirjat (jotka minulla on 
vielä lukematta) ovat olleet kovassa huudossa. 

Toozen perusteesi on, että modernissa yh-
teiskunnassa valta ja tieto ovat kietoutuneet 
yhteen. Yhtäkään vuoden 2020 lukuisista sho-
keista — koronapandemia, myllerrys Yhdys-
valtain joukkovelkakirjojen repomarkkinoilla, 

EU:n sisäiset ongelmat, tai G20 maiden köyhille 
maille myöntämien velkahelpotusten rajallisuus 
— ei voi ymmärtää ilman sitä asiantuntemusta 
ja tietoa, jota tuo vallan ja rahan liitto tuottaa. 
Tooze auttaa lukijaa ymmärtämään tätä moni-
mutkaista maailmaa.

Summa summarum, Toozen kirja on us-
komattoman mielenkiintoinen lataus kansain-
välistä taloutta, rahoitusta, valtapolitiikkaa, ja 
geopolitiikkaakin. Se on helppolukuinen ja 
samalla tiukan analyyttinen yhteenveto pan-
demiavuodesta 2020, jota taustaa vasten hän 
pohtii myös uusliberaalin taloustieteen ja ta-
louspolitiikan nykytilaa. Fokus on länsimais-
sa, mutta myös Kiina ja kehitysmaat ovat nekin 
vahvasti mukana. Toozen iso kuva on kirkas ja 
uutta avaava. Samalla hän on uskomattoman 
yksityiskohtainen yksittäisten (pientenkin) 
maiden ja tapahtumien osalta. Aiemmat Adam 
Toozen kirjat olenkin jo pannut lukulistalle-
ni — tuskin tulee pettymystä, ainakaan tämän 
teoksen perusteella. □
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