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WQFGP  VCloustieteen NoDGNRCNMKPPQP
saivat intialaiPGP #DJKLKV $Cnerjee ja ranskalainen EsVJGT&WHNQVWVMKOWMUGUVCCP
maailmanlaajuisen köyhyyFGP XȤJGPVȤOKUGMUK 4WQVUKP MGUMWURCPMKP O[ȵPtämän tunnustuksen arvo
J[ȵF[PPGVVKKP PQRGCUVK VȤmän myyntimenestykseksi
aiotun kirjan muodossa.
Harvoin olen nähnyt tuoTGVVC MCPUCPVCNQWFGP QRRKkirjaa, jonka jaksaa kahlata
lävitse vajaassa viikossa
LQWVWOCVVC NQRWUUC VQVGCmaan, että kaikki tämähän
on vain vanhojen teorioiden toistoa tai mitätöimisVȤ 'UKRWJGGUUC VGMKLȤV
toteavat kirjoittamiseen kuNWPGGP M[OOGPGP XWQVVC
silti suurin osa aineistosta
RGTWUVWWWWUKORKKPVKNCUVQKhin ja tutkimuksiin.
Teoksessa on jo analysoitu myös Yhdysvaltojen
VWNGXCUVC RTGUKFGPVVKGJFQMMWWFGUVC MKNRCKNGXKGP RQ-
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NKKVKMMQLGP VCNQWURQNKKVVKUKC
linjauksia. Kirjoittajien näMGO[U WWUNKDGTCNKUOKUVC
RCNLCUVCCUGPGVVȤCKPCMCCP
P[M[KPGPRTGUKFGPVVKGKMWWlu heidän suosikkeihinsa.
Teos käsittelee laajalti
LWNMKUGP VCNQWFGP UWRKUVCmisen vaikutuksia. USA:ssa
NWXWP MQTMGKP  RTQsentin marginaalivero laski
4GCICPKP MCWFGNNC CNNG 
RTQUGPVVKKPLC$WUJKPCKMCPC
XKGNȤMKP CNGOOCU %NKPVQnin kaudella marginaalivero
QNK XCKP  RTQUGPVVKC $TKtanniassa julkisen sektorin
MCPUCPVWNQQUWWU RKGPGPK
6JCVEJGTKPLQJFQNNCRTQUGPVKUVC  RTQUGPVVKKP LC
[NKPOCTIKPCCNKXGTQRTQUGPVVK
NCUMKUVCGGP
,CVMWXCCP MCUXWWP RQJjaavat laskelmat ovat vaarallisia. Jos Kiinan kansantuote jatkaa kasvuaan
XCKMMCRC P[M[KUVȤ JKVCCOOCNNC XKKFGP RTQUGPVKP
vuosivauhdilla ja samaan
aikaan USA hyytyy keskiOȤȤTKP  RTQUGPVVKKP -KKnan kansantalouden koko

[NKVVȤKUK;JF[UXCNNCVRCTKUUC
vuosikymmenessä ja keskimääräisen kiinalaisen materiaalinen elintasokin ylittäisi amerikkalaisen vuonna

'MURQPGPVKCCNKUGP MCUvun rajat tulisivat kuitenkin
XCUVCCP RCNLQP GPPGP VȤVȤ
ajankohtaa yksinkertaisesti
luonnonvarojen riittämättömyyden vuoksi.
Esimerkkejä viimeaikaiUKUVC RQNKKVVKUKUVC VCNQWURȤȤVȵMUKUVȤ LC PKKFGP UGWrauksista esitetään viljalti
myös Skandinavian maista.
Hakemistossa mm. Tanska
OCKPKVCCPMGTVCCOWVVC
Suomi ainoastaan kerran:
Ţ XWQUKGP  CTvalla valitun työttömän kiinteän
sosiaaliavustuksen
vaikutus koeryhmän työllistymishalukkuuteen tai työn
etsinnän aktivoitumiseen
todettiin olemattomaksi,
vaikka lisäsikin koeryhmän tyytyväisyyttä muiden
 V[ȵVVȵOȤP XGTVCKNWryhmään nähden.
Tekstissä toki viitataan

Suomeenkin useissa kohdin. Mm. sodan jälkeen
NWQXWVGVWKNVCCNWGKNta evakuoidun asuttamista
ja työllistämistä kuvaillaan
LQRC RWQNGP UKXWP XGTTCP
Todetaan mm. selvitetyn,
että neljännesvuosisata
myöhemmin siirtoväki oli
MGUMKOȤȤTKP XCWTCCORCC
MWKP KMȤPUȤ UCOCNNC RCKMkakunnalla asuneet. Tämä
selittyy suuremmalla liikkuXWWFGNNC WTDCPKUQKVWOKUGNNC LC RCTGOOCNNC V[ȵNNKUV[misellä.
Yhtä hyviin tuloksiin
RȤȤUVKKP
0GWXQUVQNKKVQP
romahduksen jälkeen alkaneella juutalaisväestön
maastamuutolla, joka neljässä vuodessa kasvatti IsTCGNKP XȤMKNWMWC  RTQUGPtilla. Kirja siteeraa vanhaa
vitsiä talousjärjestelmästä,
jossa kansalaiset olivat tekevinään työtä, josta valtio
QNKOCMUCXKPCCPRCNMMCC
Myös maahanmuuton
myyttejä murskataan: missään ei ole todistetusti vielä käynyt niin, että siirtolai-

suus
olisi johtaPWV MCPVCXȤGUVȵP RCNMMQLGP RQNMGOKUGGP /CCP
sisäistä muuttoliikettä jarruttaa niin kirjoittajain kotimaassa kuin muuallakin
asunto-ongelma: taantuvilla alueilla talojen arvo on
TQOCJVCPWV GKMȤ V[ȵP RGrässä muuttajilla olisi varaa
CUWPVQQP WWFGNNC RCKMMCkunnalla.
5QUKCCNKRQNKVKKMCUVC VQFGtaan sellainenkin tosiasia,
että köyhimmissä maissa
julkisen sektorin työntekijä ansaitsee huomattavasti
enemmän kuin yksityissektorilla keskimäärin. Siten
sosiaalinen nousu koulutuksen myötä on toden-

näköinen, kun
korkeakouluoRKPPQV VCTLQCXCV
lähes
varmasti
VWQVVQKUCP V[ȵRCKkan valtio-organisaaVKQP RCNXGNWMUGUUC
Vauraimmissa maissa, joissa julkisen sektorin osuus on ylikorostunut,
RCNMMCGTQ R[TMKK QNGOCCP
LWWTKVQKUKPRȤKP
Analysoidessaan teollisuusautomaation tuomia
mahdollisuuksia jatkuvaan
kasvuun kirja lainaa mm.
Kurt Vonnegutia (SähköRKCPQ MU   LC RQJFKUMGNGG [JȤ TQDQVVKXGTQP
mahdollisuuksia. Vonnegut
oli kuitenkin yhtä vääräsUȤ MWKP $TKVCPPKCP NWFFKKVKV
NWXWNNC
Kirjoittajien mielestä verotuksen suuri ongelma
niin USA:ssa kuin monissa
muissakin vauraissa val-

VKQKUUC QP RȤȤQOCP NKKCP
NKGXȤXGTQVWURCNMMCXGTQVWMseen nähden. Yhdysvallat
houkuttelee silti työhaluisia
maahanmuuttajia, kun kokonaisveroaste kuitenkin
on alhainen: julkisen talouFGP QUWWU DTWVVQMCPUCPVWQVVGGUVC )&2  QP [JȤ
XCKPRTQUGPVVKCOKMȤQP
todella vähän verrattuna
XCKMMCRC 4CPUMCP LC 6CPUMCP$GNIKCP4WQVUKP
 LC 5WQOGP  RTQUGPVtiin.
0ȤKUUȤ 'WTQQRCP MQTkean verotuksen maissa jo
enemmän kuin kaksi kolmannesta väestöstä on
koko elinkaaren ajalta laskien nettosaajia suhteessa
julkiseen talouteen ja vain
alle kolmannes nettomaksajia. Jokainen valtiontalouden tulonsiirtoeuro on jonkun nettomaksajan ensin
työllään ansaittava. PitäiUKMȵ UKKU XȤGUVȵRQNKVKKMCUUC
suosia tulevia nettomaksaLKC ŪITGGP ECTFŪ ŢRQNKVKKMCP
MGKPQKP XCK RGNMMKȤ QNGUkeluoikeuksia myöntämällä yhä lisätä nettosaajien
osuutta äänestäjäkunnasUC!
Kotimaisilta kustantajilta
saatujen arvostelukirjojen
QJGNNC QNGP R[TMKP[V VWQOCCP VȤNNȤ RCNUVCNNC GUKKP
myös ajankohtaisia ulkoOCKUKCWWVWWMUKC.KGPGXȤVkö olleet huonosti vai liian
hyvin valittuja, kun jo kolmesti on käynyt niin, että
kesken arvostelun kirjoitta-

misen teoksesta oli jo ehtinyt ilmestyä suomenkieliPGPMKPRCKPQU -QNDGTV6JG
5KZVJ'ZVKPEVKQPPWOGTQUUC
  LC 6QNMKGPRQUVWWOK 6JG 5VQT[ QH -WNNGTXQ
 NGJFGUUȤ 6JQOCU
0CIGNKP /KPF CPF %QUOQU
GUKVVGN[LȤKNQRWNVCLWNMCKUGmatta, kun sen suomentaja
QNKQPPKUVWPWVUKXWPOKVVCKUGUUC -ȤȤPVȤLȤP GUKRWheessaan jo analysoimaan
RWJMKMKTLQKVVCLCPMQMQCLCVVGNWLȤTLGUVGNOȤP 
Tätä viime marraskuusUC KNOGUV[P[VVȤ UKXWKUta järkälettä tuskin saadaan
UWQOGPPGVVWCPKKPTKRGȤUVK
että käännös olisi kirjakauRQKUUC UCCVCXCPC VȤOȤP
lehden ilmestyessä. Siksi lienee syytä toivoa, että
tämä alkukielinen teos löyVȤKUKPQRGCUVKVKGPUȤXCNVKQPtalouden hoidon suhteen
täydellisen ymmärtämättömiltä vaikuttavien ministereiden tai edes heidän monilukuisten kaadereittensa
iltalukemiseksi. Muutoin
on olemassa vaara, että alkaneella nelivuotiskaudella
valtiolaivamme onnistutaan
CLCOCCPPKKPRCJCUVKMCTKNNG
että Suomi todellakin jouVWWXCKMMCRCQOCKUWWVVCVCkavarikoimalla verottamaan
nettomaksajien
maasta
RQKUVWOKUVC
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