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Teksti: Olavi Kanervisto

V -
loustieteen No-

saivat intialai-
-

nerjee ja ranskalainen Es-

maailmanlaajuisen köyhyy-
-
-

tämän tunnustuksen arvo 
-

män myyntimenestykseksi 
aiotun kirjan muodossa.

Harvoin olen nähnyt tuo-
-

kirjaa, jonka jaksaa kahlata 
lävitse vajaassa viikossa 

-
maan, että kaikki tämähän 
on vain vanhojen teorioi-
den toistoa tai mitätöimis-

toteavat kirjoittamiseen ku-

silti suurin osa aineistosta 
-

hin ja tutkimuksiin. 
Teoksessa on jo analy-

soitu myös Yhdysvaltojen 
-
-

suus 
olisi johta-

-

sisäistä muuttoliikettä jar-
ruttaa niin kirjoittajain ko-
timaassa kuin muuallakin 
asunto-ongelma: taantuvil-
la alueilla talojen arvo on 

-
rässä muuttajilla olisi varaa 

-
kunnalla. 

-
taan sellainenkin tosiasia, 
että köyhimmissä maissa 
julkisen sektorin työnteki-
jä ansaitsee huomattavasti 
enemmän kuin yksityissek-
torilla keskimäärin. Siten 
sosiaalinen nousu koulu-
tuksen myötä on toden-

 KIRJA-arvostelu

linjauksia. Kirjoittajien nä-

-
lu heidän suosikkeihinsa.

Teos käsittelee laajalti 
-

misen vaikutuksia. USA:ssa 
-

sentin marginaalivero laski 

-
nin kaudella marginaalivero 

-
tanniassa julkisen sektorin 

-

-
jaavat laskelmat ovat vaa-
rallisia. Jos Kiinan kan-
santuote jatkaa kasvuaan 

-

vuosivauhdilla ja samaan 
aikaan USA hyytyy keski-

-
nan kansantalouden koko 

vuosikymmenessä ja keski-
määräisen kiinalaisen ma-
teriaalinen elintasokin ylit-
täisi amerikkalaisen vuonna 

-
vun rajat tulisivat kuitenkin 

ajankohtaa yksinkertaisesti 
luonnonvarojen riittämättö-
myyden vuoksi. 

Esimerkkejä viimeaikai-
-
-

rauksista esitetään viljalti 
myös Skandinavian maista. 
Hakemistossa mm. Tanska 

Suomi ainoastaan kerran: 
-

valla valitun työttömän kiin-
teän sosiaaliavustuksen 
vaikutus koeryhmän työllis-
tymishalukkuuteen tai työn 
etsinnän aktivoitumiseen 
todettiin olemattomaksi, 
vaikka lisäsikin koeryh-
män tyytyväisyyttä muiden 

-
ryhmään nähden.

Tekstissä toki viitataan 

Suomeenkin useissa koh-
din. Mm. sodan jälkeen 

-
ta evakuoidun asuttamista 
ja työllistämistä kuvaillaan 

Todetaan mm. selvitetyn, 
että neljännesvuosisata 
myöhemmin siirtoväki oli 

-
kakunnalla asuneet. Tämä 
selittyy suuremmalla liikku-

-
-

misellä. 
Yhtä hyviin tuloksiin 

romahduksen jälkeen al-
kaneella juutalaisväestön 
maastamuutolla, joka nel-
jässä vuodessa kasvatti Is-

-
tilla. Kirja siteeraa vanhaa 
vitsiä talousjärjestelmästä, 
jossa kansalaiset olivat te-
kevinään työtä, josta valtio 

Myös maahanmuuton 
myyttejä murskataan: mis-
sään ei ole todistetusti vie-
lä käynyt niin, että siirtolai-

näköinen, kun 
korkeakouluo-

lähes varmasti 
-

kan valtio-organisaa-

Vauraimmissa mais-
sa, joissa julkisen sekto-

rin osuus on ylikorostunut, 

Analysoidessaan teolli-
suusautomaation tuomia 
mahdollisuuksia jatkuvaan 
kasvuun kirja lainaa mm. 
Kurt Vonnegutia (Sähkö-

-

mahdollisuuksia. Vonnegut 
oli kuitenkin yhtä vääräs-

Kirjoittajien mielestä ve-
rotuksen suuri ongelma 
niin USA:ssa kuin monissa 
muissakin vauraissa val-

-
seen nähden. Yhdysvallat 
houkuttelee silti työhaluisia 
maahanmuuttajia, kun ko-
konaisveroaste kuitenkin 
on alhainen: julkisen talou-

-

todella vähän verrattuna 
-

-
tiin.

-
kean verotuksen maissa jo 
enemmän kuin kaksi kol-
mannesta väestöstä on 
koko elinkaaren ajalta las-
kien nettosaajia suhteessa 
julkiseen talouteen ja vain 
alle kolmannes nettomak-
sajia. Jokainen valtiontalo-
uden tulonsiirtoeuro on jon-
kun nettomaksajan ensin 
työllään ansaittava. Pitäi-

suosia tulevia nettomaksa-

-
keluoikeuksia myöntämäl-
lä yhä lisätä nettosaajien 
osuutta äänestäjäkunnas-

Kotimaisilta kustantajilta 
saatujen arvostelukirjojen 

-

myös ajankohtaisia ulko-
-

kö olleet huonosti vai liian 
hyvin valittuja, kun jo kol-
mesti on käynyt niin, että 
kesken arvostelun kirjoitta-

misen teoksesta oli jo eh-
tinyt ilmestyä suomenkieli-

-

-
matta, kun sen suomentaja 

-
-

heessaan jo analysoimaan 
-

Tätä viime marraskuus-
-

ta järkälettä tuskin saadaan 

että käännös olisi kirjakau-

lehden ilmestyessä. Sik-
si lienee syytä toivoa, että 
tämä alkukielinen teos löy-

-
talouden hoidon suhteen 
täydellisen ymmärtämättö-
miltä vaikuttavien ministe-
reiden tai edes heidän mo-
nilukuisten kaadereittensa 
iltalukemiseksi. Muutoin 
on olemassa vaara, että al-
kaneella nelivuotiskaudella 
valtiolaivamme onnistutaan 

että Suomi todellakin jou-
-

kavarikoimalla verottamaan 
nettomaksajien maasta 

Good Economics for Hard Times

Tiukkaa taloustutkimustietoa 
punaisille ja vihreille päättäjille


