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”PÄÄOMAN COMEBACK”

Thomas Piketty on Pariisin kauppakor-
keakoulun professori, jonka suurteos 
perustuu viidentoista vuoden tutkimuk-
seen, jota hän on tehnyt yhteistyössä 
muiden tutkijoiden kanssa. 

Kirjaa ei ole suunnattu ekonomisteil-
le. Tähtäin on asetettu korkeammalle, 
ja kirja kantaa pidemmälle. Se tarjoaa 
taloushistoriaan ankkuroidun syntee-
sin pääoman merkityksestä talouden ja 
yhteiskunnan rakenteissa. Siinä talous-
kasvu ja pääoman kasautuminen yhdis-
tetään funktionaalisen (työn ja pääoman 
välisen) ja henkilökohtaisen tulonjaon 
kehitykseen, siis kuvataan kapitalistisen 
yhteiskunnan olemus. 

Arviot, joiden mukaan kirja muodostaa 
historiallisen vedenjakajan, ovat luonnol-
lisesti ennenaikaisia, mutta mahdollisesti 
kaukonäköisiä.

Mittavan yleisön tavoittamisen kään-
töpuolena on se, että esitys, jonka seu-
raaminen ei vaadi teknisiä taloustieteen 
opintoja, on osin liiankin perinpohjainen 
ja huolellinen, erityisesti jos etsii kirjaa 
selaamalla yksittäistä nokkelaa oivallusta 
kuin taikatemppua. Tutkimusmenetel-
miä ja taustamateriaalia kuvataan kirjan 
kotisivulla olevassa teknisessä liitteessä 
ja Pikettyn kotisivulla.

Kirjan osissa 1 ja 2 kehitystä tarkastel-
laan makrotalouden näkökulmasta. Uute-
na tilastomateriaalina ovat varallisuutta, 
sen komponentteja ja tuottoja kuvaavat 
aikasarjat, joiden mittausta selvitetään 
Pikettyn kotisivulla olevassa tutkimuk-
sessa (Piketty ja Zuman 2013) mitta-
vine kuvio- ja taulukkoliitteineen.

Tarkastelun keskiöön nostetaan yksi-
tyisen pääoman (varantosuure) K suhde 
kansantuloon (virtasuure) Y, so. pääoma-
kerroin. Pääoman kerryttäminen tuottaa 
yhtälön, jonka mukaan pääomakerroin, 
K/Y on tasapainossa vakio ja yhtä suuri 
kuin säästämisasteen s ja kansantulon 
kasvuvauhdin g osamäärä: K/Y = s/g. 
Yhtälön perusteella uutta varallisuutta 
muodostuu säästämällä, sY (= gK), samal-
la vauhdilla, g kuin kansantulo kasvaa ja 
pääomakerroin säilyy ennallaan. Yhtälö 
ei edellytä mitään mallia säästämisen 
motiiveista tai kasvun lähteistä. Talouden 
keskeisten tunnuslukujen historialliseen 
vertailuun perustuva analyysi ja tulevai-
suuden arviointi onkin kirjan vahvuus. 

Toisen yhtälön mukaan pääoman 
kansantulo-osuus on yhtä kuin pää-
oman tuottoasteella r (= omaisuustulot 
jaettuna koko varallisuudella) kerrottu 
pääomakerroin K/Y. Jos pääoman tuot-
toaste on suurempi kuin kansantulon 
kasvuvauhti, r > g, niin omistajien saa-
maa pääoman tuottoa voidaan käyttää 
kerryttämään pääomaa (pääomakerroin 
kasvaa, ellei koko erotusta r − g käytetä 
kulutukseen). Pikettyn mukaan epäyh-
tälö r > g kuvaa kuponginleikkaajien ja 
koroillaeläjien valtaamaa yhteiskuntaa. 
Kun pääomakerroin nousee, kohoaa myös 
pääoman tulo-osuus mahdollistaen pää-
oman lisäkasautumisen, jos varallisuus 
on vain harvojen käsissä. Tämä voima luo 
taloutta ja yhteiskuntaa epävakauttavan 
kierteen. 

Pikettyn mukaan henkilöä kohti las-
ketun kansantulon kasvuvauhti on ollut 
suhteellisen vakaa lähes kaksi vuosisataa, 
ja talouskasvu on vaihdellut ennemmin-
kin väestönkasvun muutosten seurauk-
sena. Viime vuosisadan alkupuoliskon 

shokit, sodat ja suuri lama ja sodan jälkei-
nen nopea talouskasvu laskivat pääoma-
kerrointa. Samalla pääoman tuottoaste 
painui tilapäisesti matalammalle tasolle 
kuin talouskasvun vauhti, jota nostivat 
eri maiden kasvuvauhtien konvergenssi 
ja nopea väestönkasvu. Pääomakerroin 
aleni Euroopassa 700:sta 300 prosenttiin, 
jolloin säästämisaste oli 10 ja talouden 
kasvuvauhti jopa yli 3 prosenttia. Kas-
vuvauhdista noin puolet johtui väestön 
kasvusta. Tämä oli taloushistoriassa 
poikkeuksellinen kasvuperiodi. 

Myöhemmin pääomakerroin on vähi-
tellen noussut ja talouskasvu on hidas-
tunut. Nykyisin pääomakerroin on noin 
500 prosenttia. Alkaneella vuosisadalla 
väestönkasvu hidastuu ennusteiden mu-
kaan voimakkaasti, sen vaikutus talous-
kasvuun jää pois ja kansantulon kasvu-
vauhti alenee 1-1,5 prosenttiin. Tällöin 
yksityisen pääoman kasautuminen jatkuu 
ja pääomakerroin voi palata jopa Rans-
kan 1800-luvun tasolle (700 prosenttiin). 

Pääomakertoimen kasvutendenssiä, 
r > g, seuraa pääoman comeback keskei-
seksi yhteiskunnalliseksi ja talouske-
hityksen tekijäksi, kuten 1800-luvulla. 
Pääomakertoimen kasvaessa pääoman 
tuottoaste voi laskea hieman histori-
allisesta 4-5 prosentin tasosta 3-4 pro-
senttiin, mutta pääoman monipuoliset 
käyttötavat (korkea työn ja pääoman 
välinen substituutiojousto) johtavat sen 
kansantulo-osuuden kasvuun.

TULOT JA VARALLISUUS KESKITTYVÄT 
UUDELLEEN
Osa 3 käsittelee henkilökohtaista tulonja-
koa ja sen muodostumista tuotannonteki-
jätulojen (työ- ja pääomatulojen) kautta 
sekä varallisuuden ja perintöjen keskitty-
mistä. Keskeisenä materiaalina on avoin 
tietokanta, The World Top Incomes 
Database, jolle Pikettyn (2001) huip-
putuloja koskeva tutkimus loi perustan. 
Tietokantaan sisältyy 27 maan aikasar-
jat, myös Suomen. Perusaineistona ovat 
verotiedot (nykymuotoinen tuloverotus 
alkoi eri maissa vasta 1900-luvun alussa).
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Aineistoon liitetään tietoja varallisuu-
den jakautumisesta, jotka perustuvat 
omaisuuden ja kuolinpesien verotuk-
seen. Se, onko muutaman vauraan maan 
varallisuuden jaon ja perintöjen (parhaat 
ja osin ainoat tiedot ovat Ranskasta) his-
toriallinen kehitys riittävä tietopohja tu-
levaisuuden suuntaviivojen arviointiin, 
on kirjan sanoman kannalta keskeinen 
kysymys. Historiatietoa on vaikea saa-
da. Pitäisi varmistaa uuden tilastotiedon 
keruu.

Sata vuotta sitten tulojakauma oli erit-
täin keskittynyt kaikissa kehittyneissä 
maissa. Tulonjako tasoittui 1900-luvun 
alkupuoliskolla useimmissa maissa. Ta-
louden shokit, sodat, inflaatio ja suuri 
lama iskivät varallisuuden suonta. Ku-
ponginleikkaajat melkein näännytettiin 
hengiltä politiikalla, johon kuuluivat 
korko- ja vuokrasäännöstely ja erittäin 
ankara progressiivinen tulo- ja perintö-
verotus.

1970-luvulta alkaen huipputulojen 
(väestön ylimmän yhden prosentin) tulo-
osuus on kääntynyt kasvuun, jota vastaa 
pääoman osittainen comeback. Näiden 
erisuuntaisten muutosten tarkka ajoit-
tuminen riippui kunkin maan historias-
ta. Huipputulojen kasvun taustalla ovat 
sekä pääomakertoimen kasvu että varalli-
suuden uudelleen keskittyminen. Niiden 
tulo-osuus on palannut sadan vuoden 
takaiselle tasolleen. Erona aiempaan on 
erityisesti Yhdysvalloissa huippujohtaji-
en palkkioiden huikea kasvu, joka näkyy 
tulojen rakenteessa. Huippujohtajat ovat 
nousseet kuponginleikkaajien rinnalle. 
Tuloverotuksen ylimpien rajaverojen 
alentuminen näyttää olevan välttämä-
tön mutta ei riittävä ehto huipputulojen 
kasvulle. Manner-Euroopassa palkkaerot 
eivät ole kasvaneet.

Nykyisin varallisuuserot eivät ole niin 
äärimmäisiä kuin viime vuosisadan alus-
sa. Tuolloin väestön ylin 10 prosenttia 
omisti 90 prosenttia koko varallisuudes-
ta, josta luku on alentunut 60:en; on syn-
tynyt omistava keskiluokka (40 prosentin 
väestöosuus), jolla on noin 35 prosenttia 
varallisuudesta. 

Mutta samalla kun pääomakerroin on 
kääntynyt kasvuun, on perintöjen ( ja lah-
jojen) koko ja merkitys uudelleen kasva-
nut. Ranskassa vuonna 2000 noin 12 pro-
senttia kansantulosta ja varantona noin 

60 prosenttia yksityisestä varallisuudes-
ta tuli perinnöistä. Pikettyn ennustama 
epävakauttava pääoman kasautumisten-
denssi, r > g, ja perintöjen merkityksen 
kasvu luovat kierteen, jolla varallisuuden 
keskittyminen jatkuu. Tämän tien päässä 
voi olla luokkien välisen taistelun kärjis-
tyminen väkivallaksi. 

POLITIIKKASUOSITUKSENA YLI-
KANSALLINEN VEROTUKSEN 
KIRISTÄMINEN
Onko politiikalla, erityisesti verotuksella 
mahdollisuuksia? Ranskalaisena Piket-
ty ei näe perinteisen politiikan mah-
dollisuuksia yhtä synkkinä kuin monet 
Yhdysvaltojen tuloeroista huolestuneet. 
Stiglitz (2012) korostaa taloudellisen 
ja poliittisen vallan läheistä yhteyttä ja 
symbioosia, plutokratiaa, esteenä Yhdys-
valtojen kansanvaltaiselle kehitykselle ja 
sen mahdollistamaa kepulikonstein saa-
tua ylijäämää ja voimavarojen tuhlausta. 

Pikettyn mukaan markkinoiden te-
hokkaampi toiminta ei ole ratkaisu. 
Päinvastoin, tällöin pääomien keskitty-
minen vain kiihtyy, koska sijoitussalkun 
kokoon liittyvät mittakaavaedut lisäänty-
vät ja mahdollistavat korkeimmat tuotot 
suurimmille omaisuuksille. 

Sitä vastoin politiikalla, jonka tukijal-
koina ovat sosiaalinen hyvinvointivaltio 
ja progressiivinen verotus, voidaan tilan-
teen kärjistyminen estää. Verotus vaikut-
taa suoraan omistajan saamaan tuottoon 
ja hillitsee pääoman kasautumista. Tu-
loverotuksen ylimpien rajaveroasteiden 
nosto (takaisin) 80 prosentin tasolle lo-
pettaisi huippujohtajien itselleen luomat 
tehottomat palkitsemisjärjestelmät. Sa-
malla muiden, pienempituloisten palkan-
saajaryhmien tulo-osuus nousisi. 

Mutta myös uusia keinoja tarvitaan. 
Pelkän tuoton verottamisella voi olla 
haitallisia kannustinvaikutuksia. Globaali 
(aluksi eurooppalainen) omaisuudenhal-
lintarekisteri tuo omistuksen näkyviin 
ja luo veropohjan varallisuusverolle. Pi-
kettyn mukaan globaali progressiivinen 
varallisuusvero on oikeudenmukaisin ja 
toimivin ( ja pehmeä) keino estää varal-
lisuuden äärimmäinen keskittyminen. 
Progressiivisten perintö-, tulo- ja varal-
lisuusverojen yhdistelmä voi parhaiten 
sovittaa pääomaverotuksen eri osien kan-
nustinvaikutukset. Varallisuusvero, jonka 

suuruus on 1 prosentti 1-5 miljoonan ja 
2 prosenttia tätä suuremmasta nettova-
rallisuudesta tuottaisi noin 2 prosenttia 
Euroopan unionin kansantulosta, noin 
300 miljardia euroa. 

Politiikkasuosituksina verotuksen 
progressiivisuuden jyrkkä kasvattaminen 
ja progressiivinen varallisuusvero voivat 
tuntua haihattelulta. Yhtenäisen hallin-
tarekisterin luominen ja verokilpailun 
ehkäisy edellyttää ylikansallisia toimia. 
Yhdysvalloissa säädetty laki, FATCA, on 
askel tähän suuntaan. Sen perusteella 
veroviranomaiset saavat tietoa yhdys-
valtalaisten ulkomaisista talletuksista ja 
sijoituksista. Lisäksi omaisuudenhallin-
tarekisteri antaisi välineitä myös finans-
sikriisien hoitoon, ja historiasta löytyy 
esimerkkejä verokäytäntöjen nopeasta 
leviämisestä kriisitilanteissa. 

Kertaluontoinen tai korotettu prog-
ressiivinen varallisuusvero tarjoaa rat-
kaisun myös Euroopan velkaongelmaan. 
Julkisen velan osuuden alentaminen tällä 
tavalla on Pikettyn mukaan sosiaalises-
ti oikeudenmukaisempi ja pehmeämpi 
keino kuin inflaation kiihdyttämisen tai 
menoleikkausten tie. 

Piketty esittelee asiat konkreettisella, 
kaikille ymmärrettävällä tavalla. Esi-
merkiksi tuloeroja ja niiden kehitystä 
kuvataan eri tulonsaajaryhmien välisin 
tulovertailuin. Joitakin kysymyksiä nou-
see esiin, mutta virheitä on vaikea löy-
tää. Esityksen valtavirta on niin vuolas ja 
mukaansa tempaava, ettei kannata jäädä 
pyörimään akanvirroissa. Kirja-arviot an-
tavat vain kalpean kuvan koko esitykses-
tä. Lue koko kirja!
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