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Pienet maat kiilaavat huipulle
Yhteis-

työ tekee Islannista 
ja Suomesta 
globalisaation 
voittajia, sanoo 
Islannin presidentti 
Ólafur Ragnar 
Grímsson.
Teksti Teppo Tiilikainen, 
Reykjavik 
Kuva Hannu Lindroos

residentti Ólafur Ragnar Gríms-
sonilla on visio: pienet maat nou-
sevat globalisaation eli maapallois-
tumisen voittajiksi yhdistämällä 
voimansa omilla vahvuusalueil-

laan.
Grímsson muistuttaa, että Euroopan me-

nestyneimpiä maita ovat olleet kymmenen 
viime vuoden aikana nimenomaan pienet 
ja keskisuuret valtiot, kuten Suomi, Islanti, 
Baltian maat ja Slovenia. Perinteiset mahti-
maat Saksa ja Ranska ovat kohdannet suu-
ria taloudellisia vaikeuksia, koska ne eivät 
ole yhtä nopealiikkeisiä ja joustavia.

»Globalisaatio, tietotekninen vallanku-
mous ja kylmän sodan jälkeiset poliittiset 
muutokset ovat avanneet ensimmäistä ker-
taa pienille ja keskisuurille maille mahdol-
lisuuden nousta monilla aloilla johtaviksi 
pelureiksi maailmanmarkkinoilla, hän 
sanoo Suomen Kuvalehden haastattelussa 
Reykjavikissa.

Pohjoinen tutkimusfoorumi
Grímsson ottaa yleensä vieraansa vastaan 
tyylikkäässä virka-asunnossaan Bessasta-
dirin kartanossa Reykjavikin laidalla. Tällä 
kertaa tapaamispaikka vaihtuu kuitenkin 
viime hetkellä presidentin kansliaksi, kos-
ka Grímssonilla on keskustassa kiireellisiä 
työtehtäviä.

Grímsson valmistautuu parhaillaan mat-
kustamaan Suomeen. Hän saapuu maa-
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◼ Presidentti Ólafur Ragnar 
Grímsson presidentinkanslian 
edustalla Reykjavikissa.

Kuka?
Ólafur Ragnar Grímsson
ikä: 63
syntyi  Ísafjördurissa Luoteis-Islan-

nissa
väitteli tohtoriksi 1970 Manchesterin 

yliopistossa
valtiovarainministeri 1988–1991
presidentti 1996–
naimisissa toista kertaa, kaksi aikuista 

lasta
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nantaina 22. toukokuuta Helsinkiin kol-
mipäiväiselle työvierailulle, jonka aikana 
hän tapaa muun muassa presidentti Tarja 
Halosen. Lokakuuksi on suunnitteilla vielä 
toinen matka Ouluun pohjoismaisen tutki-
musyhteistyön merkeissä.

Grímsson on Halosen tavoin kiinnostu-
nut globalisaation vaikutuksista ja yrittää 
varmasti puhua häntä mukaan yhteisiin 
hankkeisiin. Keskeisin niistä on hänen 
aloitteestaan 2000-luvun taitteessa perus-
tettu Pohjoinen tutkimusfoorumi, Nort-
hern Research Forum.

Foorumi yrittää edistää  tutkimuksen ja 
päätöksenteon välistä vuorovaikutusta ja 
ravistella tieteenalojen perinteistä reviiri-
ajattelua. Grímsson on saanut hankkee-
seen mukaan pohjoismaisia, amerikkalai-
sia, kanadalaisia ja venäläisiä tutkijoita, 
poliitikkoja sekä virkamiehiä. Hän on kes-
kustellut asiasta presidentti Vladimir Puti-
nin kanssa ja haluaa nyt sitoa myös Halo-
sen tähän keskusteluun.

Kiistelty presidentti
Grímsson on Islannissa varsin kiistelty hah-
mo. Monet pitävät häntä erinomaisena pre-
sidenttinä, toiset eivät voi sietää häntä. 

Yksi syy tähän on hänen menneisyyten-
sä. Grímsson oli aikoinaan vasemmistora-
dikaali, ja hänet muistetaan edelleen sen 
ajan jyrkistä lausunnoistaan. Hän toimi 
kahdeksan vuotta pienen vasemmisto-
puolueen, Kansan liiton, puheenjohtaja-
na. Kansan liitto on sittemmin hajonnut, 
ja Grímssonin radikalismi on haalistu-
nut.

Ristiriitoja aiheuttaa myös hänen toi-
nen vaimonsa Dorrit Moussaieff, joka ei 
istu maan ykkösnaisen rooliin yhtä suju-
vasti kuin Grímssonin ensimmäinen puo-
liso. Vuonna 1998 kuollut Gudrun Katrín 
Dorbergsdóttir oli Islannissa rakastettu 
henkilö, ja Grímssonin väitetään nous-
seen presidentiksi nimenomaan hänen 
ansiostaan.

Moussaieff tunnetaan tyylitietoisena ja 
kansainvälisenä seurapiirirouvana. Hän on 
syntynyt Israelissa mutta on nykyisin Ison-
Britannian kansalainen ja pyörittää tuottoi-
saa jalokivibisnestä Lontoossa.

Viime viikolla Moussaieff aiheutti pie-
noisen skandaalin vierailleessaan Gríms-
sonin kanssa Israelissa. Hän ajautui avoi-
meen riitaan rajavirkailijoiden kanssa Ben 
Gurionin lentokentällä. Tapausta on puitu 

sen jälkeen sekä Israelin että Islannin leh-
distössä.

Grímsson on itse korkeasti koulutettu 
politiikan ammattilainen. Hän opiskeli 
valtiotieteitä Manchesterin yliopistossa ja 
väitteli tohtoriksi 1970. Hän toimi sen jäl-
keen Islannin yliopiston professorina sekä 
valtiovarainministerinä, kunnes hänet va-
littiin presidentti Vigdís Finnbogadóttirin 
seuraajaksi kymmenen vuotta sitten.

Grímsson osallistuu aktiivisesti yhteis-
kunnalliseen keskusteluun, vaikka presi-
dentin tehtävä on Islannissa luonteeltaan 
epäpoliittinen ja hänen valtaoikeutensa 
ovat varsin vähäiset. Viime vuosina Gríms-
son on myös kiertänyt islantilaisten liike-
miesten kanssa ahkerasti Kiinassa ja In-              
tiassa luomassa uusia yhteyksiä.

Yhteistyön mahdollisuudet
Grímsson on selvästi ylpeä maansa viime 

vuosien kehityksestä – melko eristyneestä 
alle 300 000 asukkaan kalastajavaltiosta on 
kasvanut yksi globalisaation menestyjistä. 
Asukasta kohden mitattu bruttokansantuo-
te on maailman korkeimpia, ja islantilai-
set yritykset ovat tunkeutuneet näyttävästi 
maailmanmarkkinoille.

Grímsson nostaa esille erityisesti maan 
suurimman pankin Kaupthingin, joka on 
ollut yksi viime vuosien suurimmista me-
nestystarinoista pankkisektorilla. Hänen 
mukaansa Kaupthingin menestys johtuu 
paljolti pankin pohjoismaisesta imagos-
ta. 

»Aasiassa ja Yhdysvalloissa puhutaan 
paljon pohjoismaisesta mallista. Yksittäi-
siä Pohjoismaita ei aina eroteta siellä toi-
sistaan», Grímsson väittää.

Grímsson näkee Suomen ja Islannin vä-
lisessä talousyhteistyössä mahdollisuuksia 
muuallakin kuin telealalla ja lentoliiken-
teessä, joissa islantilaiset sijoittajat ovat jo 
nyt merkittäviä omistajia Suomessa.

»Islantilaiset ja suomalaiset yritykset voi-
vat menestyä yhteistyöllä yhä paremmin 
maailmanmarkkinoilla. Me olemme mo-
lemmat pieniä Yhdysvaltain, Kiinan tai In-
tian markkinoilla. Mutta yhdessä voimme 
hyötyä niiden tarjoamasta kasvusta.»

Talouden perusta kunnossa
Luottamus Islannin kehitykseen on ollut tä-
nä keväänä koetuksella, sillä talous on pa-
hasti ylikuumentunut. Islannin kruunu ja 
osakekurssit putosivat rajusti sen jälkeen, 
kun markkinoilla heräsi helmikuussa epäi-
ly, että Islanti elää yli varojensa.

Grímsson suhtautuu tilanteeseen rau-
hallisesti. Hän korostaa, että Islanti kärsii 
yleensäkin suhdannevaihteluista enem-
män kuin muut maat, koska sen talous on 
pieni ja yksipuolinen. Talouden perusta on 
hänen mukaansa kuitenkin hyvässä kun-
nossa.

Kruunun arvon heilahtelu on herättänyt 
Islannissa varovaisen keskustelun mah-
dollisesta EU-jäsenyydestä ja siirtymisestä 
euroihin. Oppositiossa olevat sosiaalide-
mokraatit haluaisivat, että Islanti jättäisi 
jäsenhakemuksensa jo seuraavalla vaali-
kaudella.

Grímssonin mielestä asiassa ei pidä kii-
rehtiä. Hän muistuttaa, että monet asian-
tuntijat ovat edelleen erimielisiä jäsenyy-
den vaikutuksista.

»Islannin keskuspankki on sitä mieltä, 
ettei Islannin kannata liittyä euroaluee-
seen. Myös yliopiston talousinstituutin ra-
portissa todetaan, ettei euro vakauttaisi Is-
lannin taloutta. Luulen, ettei EU:n jäsenyys 
ole ajankohtainen lyhyellä aikavälillä.» SK


