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Vaalit, uudelleenjako ja
taloudellinen kasvu*

Hannu Tanninen
Le�tori

kuopion yliopisto

1. Johdanto

eduskuntavaalien aikaan herää säännöllisesti
kysymys, miten vaalit vaikuttavat talouspoli
tiikkaan tai talouteen yleisemmin. Varsin suo
sittu keskustelunaihe ovat poliittiset suhdan
teet, mutta yleisemminkin voidaan kysyä onko
vaaleilla vaikutusta talouden kehitykseen? Vaa
leissa on kaiken kaikkiaan kysymys kollektiivi
sen valinnan toteutumisesta: kuinka yksittäis
ten kansalaisten mieltymykset välittyvät koko
yhteiskunnan päätöksentekoon. Julkistalouden
perusoppikirjoissa (ks. esim. tuomala 1997)
tarkastellaan useita erilaisia demokraattisia me
nettelytapoja ja enemmistövaalin tapauksessa
voidaan osoittaa, että yksiulotteisissa ja yksi
huippuisissa valintaongelmissa enemmistövaa
li johtaa vakaaseen tulokseen, jossa mediaani
äänestäjän mieltymykset määrittelevät vaalitu
loksen.

Meltzer ja Richard (1981) kytkevät klassi
sessa esityksessään julkisen sektorin koon me
diaaniäänestäjän tulojen uudelleenjakomielty

myksiin. Julkisen sektorin koko on Meltzerin
ja Richardin mallissa riippuvainen talouden
keskimääräisen tulon ja mediaaniäänestäjän
tulon välisestä suhteesta. Mitä matalampi on
mediaaniäänestäjän tulotaso (tuottavuus) suh
teessa tulojen keskiarvoon sitä enemmän uudel
leenjakoa (korkeampaa veroastetta) mediaani
äänestäjä preferoi. Mallissa julkisen sektorin
koko riippuu sekä tuottavuuden jakautumises
ta että äänestysoikeuden laajuudesta. Meltzerin
ja Richardin mukaan 1900luvun alkupuolella
tapahtunut äänestysoikeuden laajentuminen
johti mediaaniäänestäjän tulojen laskuun ja si
ten julkisen sektorin kasvuun. toisaalta he viit
taavat kuznetsin (1955) esittämään hypotee
siin, jonka mukaan talouskasvun myötä tuotta
vien työntekijöiden tulot kasvavat suhteessa
vähemmän tuottaviin ja siten talouskasvu kas
vattaa tuloeroja ja mediaaniäänestäjän mallin
puitteissa julkisen sektorin suhteellista kokoa.
Viime vuosikymmeninä kiinnostus tuloerojen
ja talouskasvun väliseen vuorovaikutukseen on
lisääntynyt. nyt kuitenkin kysymys esitetään
muodossa, miten tuloerot vaikuttavat talous
kasvuun.

* Tätä tutkimusta on taloudellisesti tukenut Jenny ja Antti
�i�urin ra�asto. Tutkimus liittyy myös Suomen Akatemian
Valtatutkimus�ankkeeseen.
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Yksi mielenkiintoinen tuloerojen ja kasvun
välistä suhdetta tarkasteleva teoria on ns. fi
nanssipolitiikkahypoteesi, joka liittää tuloerot
kasvuun julkisen vallan tulojen uudelleenjaon
avulla (ks. esim. Persson ja tabellini 1994, Ale
sina ja Rodrik 1994, Perotti 1996, Bénabou
1996). Myös finanssipolitiikkahypoteesin ta
pauksessa julkisen vallan uudelleenjakopoli
tiikka perustuu em. mediaaniäänestäjän prefe
rensseihin. Perottin (1996) kanavakielikuvaa
hyödyntäen voidaan finanssipolitiikkahypotee
sin sanoa muodostuvan kahdesta osasta:

• Poliittinen kanava: suuret tuloerot johtavat
poliittisen vaalijärjestelmän kautta lisäänty
neeseen julkisen vallan harjoittamaan uudel
leenjakopolitiikkaan eli suurempaan julkisen
sektorin kokoon.

• Taloudellinen kanava: lisääntynyt tulojen
uudelleenjako heikentää kasvua joko suoraan
julkisten menojen kasvuna tai niiden rahoit
tamiseen vaadittavien verojen talouden toi
mintaa vääristävien vaikutusten kautta.

kummastakin kanavasta – erityisesti julkisen
sektorin koon ja kasvun välisestä yhteydestä –
on olemassa oma laaja kirjallisuutensa (ks.
esim. slemrod 1995 ja Atkinson 1999). Rajaan
tässä yhteydessä tulonjaon ja kasvun välisen
vuorovaikutuksen tarkastelun näkökulmaksi
finanssipolitiikkahypoteesin. eduskuntavaalien
motivoimana poliittinen kanava saa tarkaste
lussani erityistä painoarvoa.

esitykseni etenee seuraavasti. Luvussa 2
tarkastelen aluksi tulonjaon ja kasvun välistä
empiriaa. seuraavaksi lähestyn havaittua suh
detta finanssipolitiikkahypoteesin saaman em
piirisen tuen kautta. Päätän luvun 2 pohdiske
lemalla poliittiseen kanavaan liittyviä kysymyk
siä hieman laajemmassa perspektiivissä huo
mioimalla niin uuden poliittisen taloustieteen

näkökulmia kuin muita institutionaalisia ra
kenteita (sosiaalipoliittiset mallit ja sosiaalinen
korporatismi). Luvussa 3 tarkastelen näitä nä
kökulmia yksinkertaisen poikkileikkausesti
mointiesimerkin puitteissa ja luvussa 4 luon
yhteenvedon sekä pohdin millaisia ennusteita
kyseisestä kirjallisuudesta voidaan johtaa – tätä
kirjoitettaessa vielä edessä olevien – maalis
kuun eduskuntavaalien tulosten osalta.

2. Finanssipolitiikkahypoteesi ja
sen saama empiirinen tuki

useissa empiirisissä tutkimuksissa on havaittu,
että tuloerojen ja kasvun välillä vallitsee nega
tiivinen relaatio. kyseinen havainto on vastoin
oppikirjoista tuttua väittämää, että tuloerot
ovat hyväksi taloudellisille kiihokkeille ja siten
tuloerojen tulisi edistää talouskasvua.

käsitys tuloerojen ja talouskasvun välisestä
negatiivisesta suhteesta on pitkälti peräisin
1990luvulla julkaistuista poikkileikkaustutki
muksista, joissa tarkasteltiin alkuperäisen tu
lonjaon vaikutusta tulevien 20–30 vuoden aika
na havaittuun keskimääräiseen kasvuasteeseen
(ks. esim. Bénabou 1996, Perotti 1996, Aghion
et al. 1999). havaittu vuorovaikutussuhde on
monella tapaa herkkä estimointiin mukaan
otettaville muuttujille, maille ja maanosavakioil
le (ks. Weede 1997, Perotti 1996).

toissijaislähteistä konstruoidun deininger
squire tulonjakoaineiston myötä mahdollistui
tuloerojen ja kasvun välisen suhteen tarkastelu
yhdistetyn poikkileikkausaikasarjaaineiston
(jatkossa paneeliaineiston) muodossa (ks. dei
ninger ja squire 1996).1 ehkä hieman yllättäen

1 Paneeliaineiston etuna voidaan pitää sitä, että se ma�dol
listaa sekä maiden välillä olevan �avaitsemattoman ja ajassa
muuttumattoman �etero�eenisyyden kontrolloinnin että
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deiningersquire aineiston paneeliominaisuut
ta hyödyntävissä tutkimuksissa on havaittu al
kuperäisten tuloerojen ja sitä seuraavan kasvun
välillä myös positiivinen relaatio (ks. Li ja Zou
1988 ja Forbes 2000). toisaalta Barro (2000)
havaitsee eroavaisuuden rikkaiden ja köyhien
maiden otoksissa: köyhien maiden paneeliai
neistosta estimoitu relaatio tuloerojen ja kas
vun välille on negatiivinen ja rikkaiden maiden
aineistosta estimoitu relaatio on positiivinen.
Forbesin (2000) tulosten kriittisessä arviossaan
Banerjee ja duflo (2003) toteavat, että sallittaes
sa tuloerojen ja kasvun välillä epälineaarinen
relaatio kumpaan suuntaan tahansa tapahtuva
tuloerojen muutoksen vaikutus on tulevaa ta
louskasvua heikentävä. Atkinson ja Brandolini
(2001) kritisoivat deiningersquire aineistoa
lukuisista puutteista.2

deiningersquire aineiston heikkouksien
takia on pyritty tarkastelemaan myös muita tu
lonjakoaineistoja. Brandolini ja Rossi (1998)
havaitsevat 9 oeCdmaan paneeliaineistosta,
että euroopassa (italia, norja, Ruotsi, saksa ja
suomi) suuret tuloerot heikentävät kasvua, kun
muualla maailmassa (Australiassa, kanadassa
ja usA:ssa sekä myös isossaBritanniassa) suu
remmilla tuloeroilla on positiivinen vaikutus
kasvuun.3 ehkä yksi parhaiten maidenväliseen

vertailuun soveltuva aineisto on Lu�embourg
income studies eli Lisaineisto. Valitettavasti
Lisaineistossa on sangen vähän maita ja san
gen lyhyeltä ajanjaksolta.4 Voitchovsky (2005)
tarkasteli Lisaineiston avulla, mikä merkitys
talouskasvuun on tuloeroilla eri kohdassa tu
lonjakaumaa.5 Voitchovsky havaitsi, että tar
kastelemalla tuloeroja pelkästään ginikertoi
men avulla, sillä on Lisaineistossa negatiivi
nen, mutta tilastollisesti eimerkitsevä vaikutus
talouskasvuun. huomioimalla myös tuloerot
tulojakauman ylä ja alaosassa (P90/P75 ja
P50/P10suhteiden avulla) Voitchovsky havait
si, että jakauman yläosan tuloerot vaikuttavat
kasvuun positiivisesti ja jakauman alaosassa
tuloerot vaikuttavat kasvuun negatiivisesti.

Vaikka useissa maiden välisissä poikkileik
kaustutkimuksissa on havaittu selkeä positiivi
nen suhde tulonjaon tasaisuuden ja taloudelli
sen kasvun kesken, niin finanssipolitiikkahypo
teesin saama empiirinen tuki on ollut sangen
vähäistä. empiiristä tukea poliittisen kanavan
osalta on saatu ainoastaan joidenkin menoryh

tulonjakotilastoi�in liittyvän mittausvir�een pienentämisen.
Temple (1999) po�diskelee san�en kriittisesti paneeliaineis
ton eduista verrattuna poikkileikkausaineistoon tuloeroja
tarkasteltaessa.

2 Atkinson ja Brandolini (2001) tarkastelevat erityisesti
Ranskan ja Britannian �avaintoja kyseisessä aineistossa ja
toteavat niiden antaman kuvan san�en �ar�aanjo�tavaksi.
Myös aineiston antamaa kuvaa Suomen tuloerojen ke�ityk
sestä on syytä i�metellä (ks. Tanninen ja Tuomala 2006).

3 Brandolinin ja Rossin aineisto koostuu kansallisten koti
taloustiedusteluiden tulonjakotiedoista ajanjaksolla 1960–
1993. He tarkastelivat myös LISaineistossa olevien 27 maan

poikkileikkausre�ressiota, jonka mukaan �inikertoimella
mitatut tuloerot �eikentävät seuraavan viisivuotisperiodin
talouskasvua.

4 LISaineiston ensimmäinen varsinainen aineistonkeruu
ajanko�ta (ns. aalto) on vuoden 1980 tienoilla, miltä ajalta
tietoja on saatavilla 11 maasta. Aikaisempaa ns. �istoriallis
ta aineistoa on saatavissa viidestä maasta (Kanada, Saksa,
Ruotsi, Y�distyneet Kunin�askunnat ja USA). Seuraavissa
aalloissa noin viiden vuoden välein maiden lukumäärä kas
vaa�� yksi tai useampia �avaintoja löytyy kaikkiaan 30 maas
ta.

5 Itse asiassa Deini�erSquire aineisto ma�dollistaa tulo
osuuksien kvintiileittäisen tarkastelun ja siten myös
Voitc�ovskyn korostaman tulonjakauman profiilin tarkaste
lun. Perinteinen �inikertoimen tai keskiluokan tuloosuu
den tarkastelu on mediaaniäänestäjänäkökulmasta san�en
perusteltu lä�töko�ta.
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mien osalta.6 Perssonin ja tabellinin (1994)
alkuperäisessä 13maan poikkileikkausesti
moinnissa tuloerot vaikuttivat negatiivisesti,
joskaan eivät tilastollisesti merkitsevästi (so
siaalisten) tulonsiirtojen Bktosuuteen. Basset
et al. (1999) osoittavat, että korjatulla tuloero
aineistolla Perssonin ja tabellinin (1994) alku
peräinen relaatio on tilastollisesti merkitsevä,
mutta kontrolloitaessa sekä vaihtoehtoisia ai
neistolähteitä että regressioon mukaan otetta
via muuttujia havaittu relaatio on heidän mu
kaansa pikemminkin päinvastainen kuin poliit
tinen kanava ehdottaa. Perotti (1996) havaitsi
49 maan aineistosta lisääntyneiden tuloerojen
kasvattavan terveys, asunto ja koulutusme
noja koko käytetyn maaaineiston osalta sekä
sosiaaliturvamenoja demokratioiden osalta.
Myös tanninen (1999a) havaitsi 38 maan ai
neistolla, että lisääntyneet tuloerot kasvattivat
vain ns. meriittihyödykkeiden (esim. koulutus
ja terveydenhuoltomenot) Bktosuuksia. sen
sijaan tuloeroilla ei havaittu olevan julkishyödy
kemenojen (maanpuolustus, sisäinen turvalli
suus ja hallinto), julkisten kulutusmenojen eikä
tulonsiirtojen Bktosuuksiin tilastollisesti mer
kittävää vaikutusta.

Mitä tulee taloudellisen kanavan saamaan
empiiriseen tukeen, niin Perssonin ja tabelli
nin (1994) alkuperäisessä 13 maan poikkileik
kausregressiossa sosiaaliset tulonsiirrot vaikut
tivat negatiivisesti, joskaan eivät tilastollisesti
merkitsevästi talouskasvuun.7 Perottin (1996)

mukaan useat julkisen sektorin talouteen puut
tumista kuvaavat muuttujat vaikuttavat itse
asiassa positiivisesti taloudelliseen kasvuun.
havaittu positiivinen relaatio on Perottin
(1996) mukaan vaikeasti selitettävissä perin
teisten talousteorioiden puitteissa. kuitenkin
uudemman ns. endogeenisen kasvuteorian mu
kaan on epätäydellisten pääomamarkkinoiden
vallitessa ainakin kolme mekanismia, joiden
puitteissa tulojen uudelleenjako vähempiosai
sille edistää talouden kasvua: (i) uudelleenjako
luo mahdollisuuksia, (ii) uudelleenjako lisää
lainanottajien taloudellisia kiihokkeita ja (iii)
uudelleenjako vähentää talouden suhdanne
herkkyyttä (Aghion 1998, ks. myös Aghion ja
howitt 1998, Aghion et al. 1999).

toinen mahdollinen selitys lienee, että tut
kittava relaatio ei ole lineaarinen. on mielen
kiintoista havaita, että Atkinsonin (1999) hy
vinvointivaltion ja talouskasvun vuorovaikutus
ta tarkastelevassa katsauksessa mainituista
tutkimuksista vain McCallum ja Blais (1987)
tarkastelivat nimenomaan epälineaarista spesi
fikaatiota tulonsiirtojen ja kasvun välillä saaden
sille myös empiiristä tukea. Muuten on ”kytty
räkäyrähypoteesia” tarkasteltu hyvin vähän
julkisten menojen osalta. tanninen (1999a) on
tutkinut eräiden menolajien epälineaarista vai
kutusta pitkän aikavälin kasvuun (toisen asteen
polynomi, neliömuoto). Vuosien 1970 ja 1992
välisen keskimääräisen kasvun ja julkishyödyk
keiden Bktosuuden välillä havaittiin epäline
aarinen relaatio kasvun ollessa suurimmillaan
julkishyödykkeiden noin 6 prosentin Bkt
osuudella. Myös sosiaaliturvan osalta tanninen

6 Persson ja Tabellini (1994), Perotti (1996) sekä Basset et
al. (1999) tarkastelevat tulonjaon tasaisuuden mittarina
keskiluokan (2–3. kvintiili) tuloosuutta. Tanninen (1999a)
tarkastelee Deinin�erSquire aineiston korjattua �iniker
rointa.

7 Pelkästään julkisen sektorin koon ja talouskasvun välistä
su�detta on tutkittu todella paljon. Atkinson (1999) tarjoaa
kirjallisuuteen kattavan katsauksen. Ominaiseen tapaansa

Atkinson (1999, 49) toteaa, että �poikkileikkausevidenssi,
kuinka kiinnostavaa se voikin olla, ei voi tarjota meille luo
tettavaa opastusta �yvinvointivaltion supistamisen ma�dol
lisiin seurauksiin�.
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(1999a) raportoi kyttyräkäyrähypoteesin mu
kaisia, muttei tilastollisesti merkitseviä tulok
sia. Meriittihyödykkeitä ja julkisia kokonaisme
noja koskevat tulokset olivat odotusten vastai
sia, mutta eivät tilastollisesti merkitseviä.

Muiden menoryhmien osalta tanninen
(1999a) havaitsi lineaarisen riippuvuussuhteen:
tulonsiirtojen ja talouskasvun välillä oli positii
vinen suhde ja julkisten kulutusmenojen vas
taava vaikutus oli negatiivinen. Myös Barro
(1991, 2000) on systemaattisesti havainnut jul
kisilla kulutusmenoilla olevan negatiivisen vai
kutuksen talouskasvuun. siten on mielenkiin
toista, että tannisen (1999a) laskelmien puit
teissa tulonsiirtomenojen ja kulutusmenojen
vaikutukset talouskasvuun näyttäisivät kumoa
van toisensa. tämä näyttäisi osaltaan selittävän
sitä, miksi julkisten kokonaismenojen ja talous
kasvun välillä on niin vaikea havaita vahvaa
negatiivista riippuvuutta.

edellä esitetyn perusteella on ilmeistä, että
finanssipolitiikkahypoteesille on olemassa hy
vin niukasti empiiristä tukea. Pohdin seuraa
vaksi mahdollisia tekijöitä, jotka saattaisivat
selittää poliittisen kanavan saaman suhteellisen
vähäisen empiirisen tuen. tarkastelun lähtö
kohdaksi voitaneen ottaa finanssipolitiikkahy
poteesin kolme keskeistä oletusta (i) uudelleen
jako perustuu mediaaniäänestäjän malliin,
jossa äänestäjän yksihuippuiset preferenssit tu
lonsiirroista ja veroista perustuvat pelkästään
heidän asemaansa tulonjakaumassa ennen tu
lonsiirtoja, (ii) äänestystulos eli mediaaniäänes
täjän preferessit välittyvät sellaisenaan yhteis
kunnan uudelleenjakoon sekä (iii) kaikki äänes
tävät tai lievemmin oletettuna äänestysaktiivi
suus ei riipu henkilön sijainnista tulonjakau
massa. kukin mainituista oletuksista on rajoit
tava ja äskettäin onkin ilmestynyt joukko tutki
muksia, joissa jotakin yo. oletuksista on pyritty

lieventämään. näiden lisäksi on huomioitava
mahdollisuus, että uudelleenjako tai julkisen
sektorin koko riippuu muista tekijöistä kuten
esimerkiksi työmarkkinoiden rakenteesta.

Mediaaniäänestäjän mallin taustalla on aja
tus tuottavuuseroista eli eroista tuotannonteki
jätuloissa. Milanovic (2000) kritisoikin aikai
sempaa tutkimusta siitä, että yhteiskunnassa
vallitsevia tuloeroja on systemaattisesti tarkas
teltu käytettävissä olevien tulojen pohjalta eikä
uudelleenjakoa edeltävien tuloerojen pohjalta,
kuten ensimmäinen oletus antaa ymmärtää.
Milanovic (2000) löytääkin tukea väitteelle,
jonka mukaan suuret alkuperäiset tuloerot li
säävät yhteiskunnassa havaittavaa tulojen uu
delleenjakoa. toisaalta Milanovic (2000) ei
löytänyt tukea väitteelle, että tulonjaonkeski
vaiheilla majailevat olisivat hyötyneet uudel
leenjaosta. siten poliittisen kanavan taustalla
oleva ajatus ei saa tukea. tanninen ja tuomala
(2005) pohdiskelevat havainnon taustalla ole
via vaihtoehtoisia selityksiä. on syytä painot
taa, että näissä tutkimuksissa tarkasteltiin yh
teiskunnassa havaittua uudelleenjakoa eikä
julkisten menojen Bktosuuksia, kuten aikai
semmissa tutkimuksissa.8

ensimmäinen oletus sisältää kaksi muuta
kin rajoittavaa tekijää. Muillakin tekijöillä kuin
mediaaniäänestäjän tuloilla suhteessa talouden
keskimääräisiin tuloihin (eli tulonjaon vinou
della) voi olla merkitystä. esimerkiksi di�it ja
Londregan (1998) pyrkivät mallissaan huomioi
maan myös äänestäjän ideologian vaikutukset
tulonjakopreferensseihin. toiseksi Lee ja Roe
mer (1998) puolestaan suhtautuvat epäilyksin
oletusten tuottamaan tulemaan siitä, että me

8 Tulojen uudelleenjako käsitetään tässä y�teydessä sinä
erotuksena, jonka �inikerroin pienenee laskettaessa se ensin
tuotannontekijätuloista ja sitten käytettävissä olevista tu
loista (�inituotannontekijätulot�inikäyt.ol.tulot).



��

Hannu Tann inen

diaanituloinen olisi sama henkilö kuin mediaa
niäänestäjä, jonka preferenssit määräisivät tu
lonjaon suuruuden. he tarkastelivat teoreetti
sessa kehikossa mahdollisia tilanteita, joissa
päätöksentekijänä on joku muu kuin mediaa
nituloinen. tällöin uudelleenjakavan veron ja
tuloerojen välinen suhde ei välttämättä ole mo
notoninen vaan kenties u:n muotoinen.

toiseksi mediaaniäänestäjän preferenssit
eivät välttämättä suoraan siirry yhteiskunnan
tulonjakopreferensseiksi. Yksi tällainen tekijä
on uudemman poliittisen taloustieteen voimak
kaasti esille tuoma ajatus etuaan maksimoivista
poliitikoista, jotka poliittisen järjestelmän puit
teissa (esim. erilaiset vaalitavat) hankkivat itsel
leen etuuksia (ks. esim. Persson ja tabellini
1999 ja 2000; sekä poliittisista suhdanteista
Alesina et al. 1997). Persson ja tabellini (1999,
2001) ovat pyrkineet osoittamaan, että poliitti
nen järjestelmä ja vaalitapa sinällään vaikutta
vat julkisen sektorin kokoon. he osoittavat,
että poliittisissa järjestelmissä, joissa hallitus on
presidentin alaisuudessa tai maissa, joissa on
voimassa enemmistövaalitapa julkisen sektorin
menot ovat parlamentaarista järjestelmää tai
suhteellista vaalitapaa soveltavia maita alhai
semmat. Vaalitavalla on merkitystä myös vaali
en kiinnostavuuteen ja sitä myötä äänestysak
tiivisuuteen.

tanninen (1999b) on tarkastellut tuloerojen
vaikutusta äänestysaktiivisuuteen havaiten, että
äänestysaktiivisuuden ja tuloerojen välillä olisi
negatiivinen yhteys 18 oeCdmaan paneeliai
neistossa. hyödyntämällä useissa äänestysaktii
visuustutkimuksissa saatua tulosta (mm. As
henfelter ja kelly 1975, schram 1989), jonka
mukaan äänestysaktiivisuus kasvaa tulojen kas
vun myötä, voidaan esittää väite, että epätasai
sen tulonjaon maissa mediaaniäänestäjä olisi
suhteellisesti varakkaampi kuin tasaisen tulon

jaon maissa. siten näissä maissa myös poliittisen
kanavan tuottama uudelleenjako olisi vähäi
sempää ja saattaisi olla yksi syy poliittisen kana
van saamaan vähäiseen empiiriseen tukeen.

Mueller ja stratmann (2003) havaitsivat,
että korkeampi äänestysaktiivisuus liittyy tasai
sempaan tulonjakoon, mutta heidän mukaansa
tuloerojen kaventuminen ei tule kustannukset
ta; korkea osallistumisaste on yhteydessä suu
rempaan julkiseen sektoriin, joka puolestaan
heikentää kasvua. siten Muellerin ja stratman
nin (2003) tutkimus tukee finanssipolitiikkahy
poteesia, kunhan äänestysaktiivisuus on kont
rolloitu. heidän varsinainen hypoteesinsa oli
matalasta äänestysaktiivisuudesta johtuva luok
kaperustainen vääristymä päätöksenteossa ja
sen taloudelliset seuraukset. kyseinen päätte
lyketju on seuraava: (i) yläluokissa (mm. kor
keammin koulutetuissa luokissa) on korkeampi
äänestysaktiivisuus kuin alemmissa luokissa,
(ii) yläluokat suosivat oikeistopainotteisia puo
lueita ja (iii) oikeistopainotteiset puolueet har
joittavat politiikkaa, joka hyödyttää yläluokkaa
ja vasemmistopainotteiset puolueet harjoittavat
vastaavasti politiikkaa, joka hyödyttää alempia
luokkia.9

Muita selityksiä julkisen sektorin rakenteel
le tai kasvulle ovat mm. sosiaalisen korporatis
mikirjallisuuden näkemys julkisesta sektorista
palkkamaltin edistäjänä. summers et al. (1993)
selittivät keskitettyihin sopimusjärjestelmiin
liittyvän korkeamman kokonaisverotulojen ta
son liittyvän kykyyn sisäistää veroilla hankitta
vat julkishyödykkeet ja siten verotuksen työn
tarjontaa vääristävä vaikutus on matalampi

9 Mueller ja Stratmann (2003, 2133) toteavat, että e�dot (ii)
ja (iii) voidaan korvata mediaaniäänestäjänteoreemalla, mi
käli oletetaan uudelleenjaon rikkailta köy�ille olevan yksi
ulotteinen ilmiö. Tällöin kuitenkin vaaditaan edelleen e�to
(i) eli köy�ien rikkaita al�aisempi äänestysaktiivisuus.
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keskitetyn sopimusjärjestelmän maissa kuin
muissa maissa. toisaalta tarantelli (1986) esit
tää, että keskitetyn sopimusjärjestelmän maissa
ammattiliitot ja valtiovalta käyvät neuvotteluja
palkkamaltin saavuttamiseksi ja näissä neuvot
teluissa valtiovalta tarjoaa palkkamaltin vastik
keeksi ammattiliittojen jäsenistöä kiinnostavia
hyödykkeitä, kuten julkista työttömyysturvaa,
eläkeetuuksia ja uudelleenkoulutusta. tuo
reessa kirjassaan Mares (2006) on tarkastellut
tätä hypoteesia perusteellisesti.

toinen vaihtoehtoinen selitys julkisen sek
torin rakenteelle tai koolle liittyy sosiaaliturvan
tyyppiin. hyvinvointivaltioita tai hyvinvointi
valtioregiimejä voidaan luokitella niiden uudel
leenjaon määrän ja avokätisyyden suhteen. Yksi
tunnetuimmista ja käytetyimmistä luokitteluis
ta on espingAndersenin (1990) typologia ang
loamerikkalainen, mannermainen ja pohjois
mainen sosiaalipoliittinen malli. espingAnder
senin mukaan angloamerikkalainen malli suosii
individualismia ja markkinoita perheen ja val
tion roolin jäädessä vähäisemmäksi. Pohjois
maisessa mallissa valtion rooli sosiaaliturvan
antajana korostuu sosialidemokraattisten arvo
jen, universalismin ja laajaalaisen kansalaisuu
den näkemysten kanssa. Mannermaisessa mal
lissa yritys nähdään perheenä ja perhe itsessään
keskeisenä sosiaaliturvan lähteenä. Pestieau
(2006) korostaa, että kullakin hyvinvointival
tioregiimillä on oma merkityksensä tulonja
koon ja köyhyyteen, taloudellisiin kiihokkeisiin
sekä järjestelmän poliittiseen uskottavuuteen.

3. Empiirinen esimerkki

edellä on hyvin selkeästi tullut ilmi, että testat
taessa finanssipolitiikkahypoteesia on aikai
semmissa tutkimuksissa riittämättömästi kont
rolloitu tekijöitä, jotka vaikuttavat poliittisen

kanavan todentamiseen. siten tuloerojen vai
kutus uudelleenjakoon on edelleen kyseisenkin
hypoteesin puitteissa empiirisesti avoin kysy
mys. seuraavassa empiirisessä esimerkissä tuo
daan näitä ongelmia esiin.

edellä havaittiin, että yksi keskeinen ero
havaituissa tulonjaon ja kasvun välisessä suh
teessa oli tarkasteluhorisontti. Poikkileikkaus
aineiston käyttöä puoltaa kasvuteorialle luon
teenomainen pitkän aikavalin tasapaino (ks.
esim. temple 1999, Barro 2000, mutta myös
Persson ja tabellini 1994). Paneeliestimoin
neissa tarkastellaan lyhyempää ajanjaksoa – tyy
pillisesti viiden vuoden keskimääräistä kasvua.
Yksittäisissä kasvututkimuksissa on neoklassi
sen kasvumallin konvergenssiominaisuuteen
vedoten hyödynnetty jopa vuosittaista paneeli
aineistoa (ks. islam 1995 ja Brandolini ja Rossi
1998). Forbesin (2000), Banerjee ja duflon
(2003) sekä Voitchovskyn (2003) käyttämä
GMMestimointitekniikka hyödyntää itse asi
assa ensimmäisiä differenssejä niin per capita
Bkt:n tasosta kuin tulonjaosta sekä viivästet
tyjä differenssejä instrumentteina. siten tarkas
telu kohdistuu pikemminkin muutoksiin kuin
pitkän aikavälin tasapainoon. keskustelussa on
jäänyt yllättävän vähälle huomiolle, että Forbes
(2000) itsekin painottaa havaitsemansa positii
visen relaation lyhyen ajan välin luonnetta eikä
kiistä mahdollisuutta, että tuloerojen ja kasvun
välinen suhde olisi pitkällä aikavälillä aikaisem
min havaitun mukaisesti negatiivinen. toisaal
ta Brandolini ja Rossi (1997) estimoivat Bkt
per työntekijän kasvulle virheenkorjausmallin,
jossa ginikerroin on selittäjänä sekä viivästetty
nä muuttujana että sen havaittuna muutokse
na.

havaitsemme, että estimointitekniikkaan
liittyviä mahdollisuuksia on useita. koska tässä
yhteydessä olen kiinnostunut pikemminkin po
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liittisesta kanavasta kuin tulonjaon ja kasvun
välisestä suhteesta, tarkastelen pelkkää mai
denvälistä poikkileikkausta, jossa keskimääräi
nen kasvuaste on laskettu ajanjaksolta 1992–
1997, mikä vastaa pikemminkin tavanomaisen
suhdannekierron keskimääräistä kasvua kuin
pitkän aikavalin kasvua. Muut muuttujat tar
kastelevat ajallisesti tilannetta 1990luvun vaih
teessa, jolloin niiden avulla pyritään selittämään
tulevan periodin kasvua.

useimmat aikaisemmat tutkimukset hyö
dyntävät kattavaa, mutta sangen ongelmallista
deiningersquire tulonjakoaineistoa (ks. At
kinson ja Brandolini 2001). Laadullisesti paras
käytettävissä oleva tulonjakoaineisto (Lisai
neisto) on valitettavasti saatavilla vain suhteel
lisen suppeasta joukosta oeCdmaita. esimer
kissämme on mukana 17 maata (Australia,
itävalta, Belgia, kanada, tanska, suomi, Rans
ka, saksa, irlanti, italia, Alankomaat, norja,
espanja, Ruotsi, sveitsi, iso Britannia ja Yh
dysvallat). Lisaineiston käyttöä puoltavat
useat seikat eikä vähiten mahdollisuus soveltaa
useita eri tulokäsitteitä tuloerojen tarkasteluun
(ks. esim. Milanovic 2000 tai Atkinson et al.
1995).

tarkastellaan seuraavaksi poliittista kana
vaa vuoden 1990 tienoilla. esimerkissämme on
neljä vaihtoehtoista selittävää muuttuja. ensim
mäinen on Lisaineistosta laskettu uudelleen
jako vuoden 1990 tienoilla (kolmannesta ke
ruuaallosta laskettujen tuotannontekijä ja
käytettävissä olevan tulon ginikertoimien ero
tus). kolme muuta mittaria ovat oeCd:n tie
tokannoista lasketut sosiaalimenojen, julkisten
kokonaismenojen ja kokonaisverotulojen Bkt
prosenttiosuudet. näistä kaksi viimeistä eivät
varsinaisesti mittaa uudelleenjaon määrää vaan
preferenssejä julkisen sektorin koosta. kontrol
loivina muuttujina olen käyttänyt aikaisemmis

ta tutkimuksista tuttuja talouden vaurautta
(vuoden 1990 per capita Bkt:n logaritmi), ta
louden avoimuutta (viennin ja tuonnin Bkt
prosenttiosuus), yli 65vuotiaiden väestön pro
senttiosuutta sekä julkisen sektorin työllisyyden
prosenttiosuutta kaikista työllisistä että luon
nollisesti alkuperäisen väitteen mukaisesti tuo
tannontekijätuloista laskettua ginikerrointa.10

koska useassa tapauksessa osa käytetyistä
kontrollimuuttujista ei ole tilastollisesti merkit
sevä 10 prosentin merkitsevyystasolla, olen
pudottanut ne esitetyistä yhtälöistä. näiden
kontrollimuuttujien kanssa olen tarkastellut
erikseen sekä poliittisen mekanismin (äänestys
aktiivisuus, vaalitapa ja poliittinen regiimi),
sosiaalisen korporatismin että sosiaalipoliitti
sen mallin vaikutusta uudelleenjakoon tai jul
kisen sektorin kokoon.11

10 Ellei muuta mainita ko. muuttujat ovat keskiarvoja ajal
ta 1988–1993. Nämä muuttujat (pl. per capita BKT��n lo�a
ritmi) on laskettu OECD��n tietokannoista. Huomaa, että
Sveitsistä ei ole saatavilla julkisen sektorin työllisten osuut
ta, jolloin presidenttivetoista �allitusjärjestelmää kuvaava
dummymuuttuja on käytännössä USAdummy.

11 Äänestysaktiivisuus on ka�den 1990luvun vai�teen tie
noilla olevan parlamenttivaalin keskiarvo annettujen äänien
prosenttiosuudesta kaikista rekisteröidyistä äänestäjistä.
USA��n osalta on kyse presidentin vaaleista. Luvut ovat pe
räisin IDEA��n verkkosivuilta (�ttp��//www.idea.int/vt/) ja
kerätty 29.12.2006. Poliittinen re�iimi on presidenttivetoi
sen �allitusjärjestelmän dummymuuttuja (saa tällöin arvon
yksi ja nolla, kun kyseessä parlamentaarinen järjestelmä).
Vastaavasti vaalitapa on dummymuuttuja, joka saa arvon
yksi, kun kyseessä enemmistövaalitapa, ja arvon nolla, kun
vaaleissa on käytössä proportionaalinen vaalitapa. Sekä vaa
litapa että poliittinen re�iimimuuttuja ovat peräisin Persso
nin ja Tabellinin (1999) tutkimuksesta. Sosiaalisen korpo
ratismin mittari on Tuovi Allénin päivitys klassisesta Calm
forsin ja Driffillin sopimusneuvotteluiden keskittymismitta
rista (ks. Allén 1997). Hyvinvointivaltio tai sosiaalipoliit
tisen mallin osalta Espin�Andersenin (1990) typolo�iaa
an�loamerikkalainen, mannermainen, po�joismainen �yvin
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taulukon 1 sarakkeissa (1)–(4) on raportoi
tu poliittisen kanavan tulokset kullekin neljälle
selitettävälle muuttujalle: uudelleenjako, sosi
aaliset tulonsiirrot, julkiset kokonaismenot ja
kokonaisverotulot.12 havaitsemme, että tuo
tannontekijätuloista laskettu ginikerroin on
ennustetun suuntainen ja tilastollisesti merkit
sevä: tuloerojen kasvaessa uudelleenjako ja jul
kisen sektorin koko kasvaa. samoin poliittisen
kanavan osalta havaitsemme Wagnerin lain pä
tevän: mitä vauraampi maa (mitä korkeampi
per capita Bkt) sitä suurempi julkinen sektori.
Muut tavanomaiset kontrollimuuttujat eivät
sen sijaan tulleet mukaan uudelleenjaon osalta
yhtälössä (1). Muiden julkisen sektorin raken
netta ja kokoa kuvaavien muuttujien osalta
havaitaan, että vastoin ennakkoodotuksia van
huusväestönosuus (pop65+) tulee estimointei
hin negatiivisella kertoimella samoin kuin avoi
muus sosiaalisten tulonsiirtojen osalta yhtälös
sä (2). sen sijaan julkisen sektorin työllisten
osuus kaikista työllisistä kasvattaa julkisen sek
torin kokoa.

Mitä tulee poliittisen järjestelmän vaikutuk
seen niin presidentin alainen hallitus (lähinnä
usAdummy) ja enemmistövaalitapa vähentä
vät sekä uudelleenjakoa että julkisen sektorin
kokoa. siis kääntäen, maissa, joissa on suhteel
linen vaalitapa ja parlamentaarisesti muodostet
tu hallitus, uudelleenjako (ginikertoimen pie

neneminen) on noin 11 prosenttiyksikköä suu
rempi, ja vastaavasti julkisen sektorin Bkt
osuus (esim. kokonaismenojen osalta noin 23
prosenttiyksikköä) suurempi. Vastoin Muellerin
ja stratmannin (2003) tuloksia äänestysaktiivi
suus ei tullut mukaan tarkasteltaviin poliittisen
kanavan yhtälöihin tilastollisesti merkitsevästi.

ehkä hieman yllättäen sosiaalisen korpora
tismin maissa sekä uudelleenjako että sosiaaliset
tulonsiirrot ovat suhteessa pienempiä. tähän
lienee kaksi syytä. ensiksi tuotannontekijätu
loista lasketut tuloerot ovat sangen matalia eri
tyisesti norjassa, joka Allénindeksin mukaan
on kaikkein keskitetyimmän sopimusjärjestel
män maa. siten myöskään tulojen uudelleenja
kovaikutus ei ole kovin suuri. toiseksi Allén
indeksi ja pohjoismainen sosiaalipoliittinen
malli korreloivat voimakkaasti, joten osa vaiku
tuksesta lienee kanavoitunut sen kautta. esimer
kiksi yhtälöstä (1) havaitaan, että pohjoismaisen
mallin maissa ginikerroin pienenee vajaan 4
prosenttiyksikköä ja mannermaisen mallin mais
sa noin 3 prosenttiyksikköä enemmän kuin ang
losaksisen tai välimeren mallin maissa.

tarkastellaan seuraavaksi taloudellista ka
navaa kasvaneesta uudelleenjaosta heikenty
neeseen talouskasvuun. taulukon 1 sarakkeissa
(5)–(8) selitettävänä muuttujana reaalisen per
capita Bkt:n keskimääräinen vuosimuutos
prosentteina ajalla 1992–1997. tarkasteltavan
neljän uudelleenjakomuuttujan lisäksi olen li
sännyt perinteisiä kasvuregression kontrolli
muuttujia estimoitaviin yhtälöihin.13 taulu

vointimalli on täydennetty välimeren mallilla (Italia ja Es
panja). Kullakin mallilla on oma dummymuuttujansa (luo
kittelusta ks. esim. Arts ja Gelissen 2002).

12 Olen estimoinut ensin annetuilla kontrollimuuttujilla
kunkin vaikutusmekanismin (äänestysaktiivisuus ja poliit
tinen järjestelmä, sosiaalinen korporatismi ja sosiaalipoliit
tiset mallit) osalta erikseen poliittisen kanavan ja sitten
tarkastellut niiden ma�dollista y�teisvaikutusta. Tilan sääs
tämiseksi vain y�teisvaikutusta tarkasteleva estimointi on
raportoitu taulukon 1 sarakkeissa (1)–(4).

13 Sekä keskimääräinen vuosikasvu ajalla 1992–1997, per
capita BKT��n lo�aritmi vuonna 1990 että investointisu�de
ajalla 1988–1993 ovat peräisin P�T61taulukoista. In�i
millistä pääomaa kuvaa keskimääräiset kouluvuodet vuonna
1990, joka on peräisin de la Fuenten ja Doménec�in (2006)
artikkelista. Näiden lisäksi kontrollimuuttujina on poliitti
sesta kanavasta tuttu avoimuusmuuttuja.
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Taulukko 1. Tuloerot ja kasvu�� finanssipolitiikka�ypoteesi (PNSestimoinnit)

Poliittinen kanava taloudellinen kanava

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)
selitettävä uudel sosiaaliset Julk. koko keskim. keskim. keskim. keskim.
muuttuja leenjako tulon kokonais naisvero vuosi vuosi vuosi vuosi

siirrot menot tulot kasvu kasvu kasvu kasvu

Vakio –93,43 2,49 –287,33 –160,52 60,490 57,775 45,656 50,032
(–3,07) (0,56) (–10,53) (–4,06) (2,98) (5,22) (2,91) (3,21)

ginikerroin 0,667 0,345 0,769 0,757
(6,46) (3,37) (7,45) (5,96)

log. per 8,394 30,192 15,924 –5,86 –4,867 –4,193 –4,470
capita Bkt (2,86) (11,45) (4,15) (–2,65) (–4,09) (–2,49) (–2,75)
investointi –0,125 –0,269 –0,183 –0,233
osuus (–1,66) (–4,34) (–2,02) (–2,85)
koulutus 0,519 0,234 0,367 0,358
vuosina (3,67) (2,09) (3,21) (3,24)
pop65+ –0,445 –1,296 –0,883

(–2,21) (–5,49) (–4,12)
avoimuus –0,042 0,022 0,017 0,022 0,019

(–2,46) (2,43) (2,35) (2,34) (2,12)
julk.työll. 0,758 1,345 0,880

(19,45) (5,32) (12,59)
uudelleen –0,147
jako (–2,06)
sos. –0,171
tulonsiirrot (–3,04)
julk.kok. –0,026
menot (–1,16)
kok. –0,044
verotulot (–1,50)
dpres –8,510 –2,225 –7,870 –5,765

(–4,27) (–2,35) (–5,79) (–4,32)
dmaj –2,585 –9,257 –15,749 –8,583

(–2,24) (–5,93) (–6,51) (–13,18)
korporat. –0,206 –0,252

(–2,18) (–2,06)
dmanner. 2,998 7,676 6,030 8,436 –4,656 –1,590 –1,192

(3,74) (8,65) (6,41) (11,21) (–2,40) (–2,90) (–2,37)
dpohjoism. 3,812 –12,343 12,889 11,622 15,380

(3,34) (–2,70) (5,78) (2,20) (5,57)
dvälimer. 7,474 6,235

(5,20) (4,15)
interaktio 0,151 –0,377 –0,205 –0,324

(1,60) (–4,38) (–2,36) (–5,33)
hav. lkm 17 16 16 16 17 17 17 17
sop. R2 0,811 0,951 0,959 0,968 0,644 0,861 0,713 0,809
regr. 1,597 1,166 1,476 1,193 0,827 0,518 0,743 0,607
keskivirhe
Akaike 4,079 3,443 3,886 3,490 2,764 1,826 2,549 2,585

huom. suluissa heteroskedastisesti konsistentit tarvot.
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kon 1 sarakkeista (5)–(8) havaitaan konver
genssihypoteesin mukainen per capita Bkt:n
negatiivinen kerroin. samoin keskimääräinen
kouluvuosien määrä lisää talouskasvua. sen
sijaan investointiosuus tulee yhtälöihin mukaan
vastoin ennakkoodotuksia negatiivisella ker
toimella. Myös talouden avoimuus lisää talous
kasvua.

tarkastelemassani aineistossa taloudellinen
kanava näyttää saavan vain vähän tukea. kaik
ki neljä uudelleenjakoa tai julkisen sektorin
kokoa kuvaavaa muuttujaa tulevat kasvuyhtä
löihin negatiivisella kertoimella, joskin vain
sosiaalimenojen osalta tilastollisesti viiden pro
sentin merkitsevyystasolla. sosiaalipoliittisista
malleista mannermaisen mallin maissa kasvu
on ollut muita heikompaa, joskin uudelleenja
on ja mallin välinen vuorovaikutus (interaktio
termi)14 vähentää uudelleenjaon ja mannermai
sen mallin negatiivista yhteisvaikutusta. Yhtä
löstä (6) havaitaan, että pohjoismaisen mallin
maissa olisi selkeästi korkeampi keskimääräi
nen talouskasvu, mutta negatiivinen interaktio
termi vähentää tätä vaikutusta huomattavasti;
esimerkiksi suomen osalta interaktiotermin ja
pohjoismaiden mallin dummymuuttujan yh
teisvaikutus on 2,28 prosenttiyksikköä vähen
täen tämän verran sosiaalimenojen negatiivista
vaikutusta.

4. Pohdintaa: Eduskuntavaalit
finanssipolitiikkahypoteesin
näkökulmasta

kuten sekä Milanovic (2000) että tanninen ja
tuomala (2005) toteavat, niin kasvaneiden tu

loerojen tulisi vallitsevilla yhteiskunnan tulon
jakopreferensseillä jo sinällään vaikuttaa uudel
leenjakoa kasvattavasti. näin myös suomen
osalta kasvaneet tuotannontekijä tai markki
natuloista laskettujen tuloerojen tulisi johtaa
uudelleenjaon lisääntymiseen ilman mitään
eduskuntavaalejakaan. edelleen suomen suh
teellinen vaalijärjestelmä suosii koalitiohalli
tuksia ja siten suurempaa julkista sektoria.

Finanssipolitiikkahypoteesi puolestaan väit
tää, että vaalijärjestelmän kautta mediaani
äänestäjä määrää omien etujensa mukaisesti
yhteiskunnassa vallitsevan uudelleenjaon mää
rän. koska tuloerot ovat kasvaneet erityisesti
tulojakauman yläpään näkökulmasta suotuisas
ti, niin keskiarvotulon voidaan olettaa kasva
neen mediaanituloa nopeammin koko 2000
luvun. siten tulonjaon kasvanut vinous voi
houkutella mediaaniäänestäjää kasvattamaan
uudelleenjakoa. kuitenkin verotus ja tulonsiir
tojärjestelmän monimutkaisuus tekee uudel
leenjaon hyötyjen hahmottamisen hankalaksi,
vaikka tietäisimme ketkä kuuluvat siihen tulon
jaon osaan, jossa mediaaniäänestäjä on. toi
saalta tiedämme, että äänestäjien joukossa me
diaanitulot ovat korkeammat kuin mediaanitu
lo koko väestön osalta, sillä suomessa äänestys
aktiivisuus on ollut aikaisemmissa eduskunta
vaaleissa kansainvälisesti matala ja lisäksi las
kusuunnassa. Matala äänestysaktiivisuus tulon
jaon alapäässä takaa, että vaalijärjestelmän
kautta syntyvä yhteiskunnan tulojen uudelleen
jakopreferenssi on koko väestön uudelleenja
kopreferenssiä vähäisempi.

on siis olemassa tekijöitä, jotka ennakoisi
vat maaliskuun eduskuntavaaleista sellaista
tulosta, joka puoltaa uudelleenjaon kasvatta
mista (mm. 2000luvun kehitys tuloeroissa).
Mutta on myös tekijöitä, jotka ennakoisivat sel
laista vaalitulosta, joka puoltaa uudelleenjaon

14 Interaktiotermi on ko. uudelleenjakomuuttujan ja sosiaa
lipoliittisen mallin dummymuuttujan tulo. Y�tälössä (5)
sosiaalipoliittinen malli on mannermainen malli ja y�tälöis
sä (6)–(8) kyseessä on po�joismainen malli.
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laskua (mm. alhainen äänestysaktiivisuus). Joka
tapauksessa tulonjakoa tarkasteltaessa suomes
sa uudelleenjakovaikutus on heikentynyt 2000
luvulla ja vaikka eduskuntavaalien tulos mah
dollisesti valtuuttaisi hallituksen kasvattamaan
tulojen uudelleenjakoa, niin pitäisikö meidän
olla finanssipolitiikkahypoteesin perusteella
huolestuneita tulevasta talouskasvusta? empii
risten tutkimusten mukaan ei juurikaan, sillä
uudelleenjaon ja taloudellisen kasvun välisestä
negatiivisesta korrelaatiosta ei ole vahvaa näyt
töä. toiseksi pitää muistaa, että mikäli tehok
kuuden ja tulonjaon välillä olisi peruuttamaton
ristiriita, niin vaalien tuloksena lisääntyvä uudel
leenjako on arvovalinta ja, kuten sandmo
(2004) meitä muistuttaa, yhteiskunnassa, jossa
arvostetaan sekä tehokkuutta että oikeuden
mukaisuutta, on rationaalista luopua osasta
tehokkuutta tasaisemman tulonjaon hyväksi.
siten maissa, joissa on yhteiskunnan preferens
sit painottavat tulonjaon tasaisuutta tulisi – ce
teris paribus – havaita heikompi taloudellinen
kehitys. 
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