
605

Erkki KoskelaKansantaloudellinen aikakauskirja – 96. vsk. – 4/2000

Väitöskirja äänestys- ja suosiofunktioista ja
poliittisista suhdannevaihteluista
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professori
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Filosofian tohtori Martti Nybergin kansanta-
loustieteen alaan kuuluva väitöskirjatyö Inter-
action between the Economy and Politics in
Finland: A Study on Popularity of Parties and
Political Business Cycles, (148 s.) Acta Uni-
versitatis Oeconomicae Helsingiensis, A-170,
2000, Helsinki, käsittelee poliittisten ja talou-
dellisten tekijöiden vuorovaikutusta Suomessa
kahdesta toisiaan täydentävästä perspektiivistä.
Toisaalta siinä tutkitaan niin sanottuja äänes-

tys- ja suosiofunktioita eri puolueille, eli sitä,
miten erilaiset taloudelliset muuttujat kuten esi-
merkiksi työttömyys, inflaatio ja reaalisen ku-
lutuksen muutos, äänestäjien tulevaisuutta kos-
kevat odotukset ja puolueiden asema hallitus-
oppositio -linjalla vaikuttavat puolueiden suo-
sioon joko eduskuntavaaleissa tai kyselytutki-
muksiin perustuvissa kannatusmittauksissa. Ää-
nestysfunktioita estimoidaan eduskuntavaaleja
koskevalla vuosiaineistolla ajanjaksolta 1948–
1994 ja suosiofunktioita kuukausiaineistolla
ajanjaksolta 1983:6–1995:3. Tutkimuksen koh-
teena ovat neljä suurinta puoluetta: Kansallinen
Kokoomus, Suomen Keskusta, Sosialidemo-

kraattinen puolue ja Vasemmistoliitto. Kirjoit-
taja käyttää myös puolivuosiaineistoa ajanjak-
solta 1983:2–1995:1 arvioimaan subjektiivis-
ten, taloudellista tilaa koskevien odotusten vai-
kutusta puolueiden suosioon.
Toisaalta Nyberg analysoi niin sanotuista po-

liittisista suhdannevaihteluista esitettyjä hypo-
teeseja. Ideana on tutkia vaalien, talouspolitii-
kan – tässä työssä finanssipolitiikan – välinei-
den sekä inflaation, työttömyyden ja reaalisen
bruttokansantuotteen välisiä riippuvuuksia. Po-
liittisiin suhdannevaihteluihin liittyviä hypotee-
seja arvioidaan vuosiaineistolla ajanjaksolta
1960–1993. Poliittisia suhdannevaihteluita voi
syntyä kun hallitus yrittää vaikuttaa talouspoli-
tiikan avulla kansantalouden tilaan omien po-
liittisten tavoitteidensa saavuttamiseksi.
Vaikka Suomesta on jonkin verran tehty tut-

kimusta molemmistakin aihepiireistä, on oikeu-
tettua todeta, että systemaattinen empiirinen tut-
kimus näistä asioista on tähän saakka puuttunut.
Tässä suhteessa filosofian tohtori Martti Nyber-
gin tutkimus täyttää tärkeää aukkoa kotimaises-
sa kirjallisuudessa.
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Työ etenee seuraavasti. Luvussa 2 esitetään
katsaus äänestys- ja suosiofunktioiden ‘teo-
riaan’ ja lähinnä muualla tehtyyn empiiriseen
tutkimukseen, ja luvussa 3 kuvataan lyhyesti
Suomen taloudellista ja poliittista kehitystä tut-
kimusajanjaksoilla. Luvussa 4 esitellään esti-
moitavat mallitäsmennykset poliittisten puolu-
eiden suosioon vaikuttavista tekijöistä. Luvus-
sa 5 raportoidaan estimoitujen mallien diagnos-
tiikkaa muun muassa jäännöstermien ominai-
suuksia, mallien funktiomuotoa ja parametrien
stabiilisuutta testaamalla. Ensimmäisessä päälu-
vussa 6 raportoidaan laajasti äänestys- ja suo-
siofunktioestimointeja vaihtelevin täsmennyk-
sin neljälle suurimmalle puolueelle. Työn toi-
sessa pääluvussa 7 käydään läpi kirjallisuudes-
sa esitettyjä hypoteeseja poliittisista suhdanne-
vaihteluista ja raportoidaan jälleen suuri jouk-
ko erilaisia täsmennyksiä siitä, miten hallitus-
politiikan voidaan ajatella vaikuttavan joko ta-
louden lopputulemiin ja/tai politiikan välinei-
den käyttöön vaalien läheisyydessä.
Estimointitulosten mukaan inflaatio ja työt-

tömyys vaikuttavat poliittisten puolueiden suo-
sioon, joskin eri tavalla niin, että esimerkiksi
kokoomus ja keskustapuolue kärsivät, mutta so-
siaalidemokraatit ja vasemmistoliitto hyötyvät
työttömyyden kasvusta. Tämä tulos on sopu-
soinnussa niin sanotun »issue priority»-hypo-
teesin kanssa, jonka mukaan eri puolueilla on
erilaisia työttömyyteen liittyviä prioriteetteja,
joiden tausta lienee erilaisissa painotuksissa
mitä tulee tulonjakoon. Kirjoittaja arvioi myös
niin sanottua »vastuullisuus»-hypoteesia, jonka
mukaan äänestäjät pitävät vallassaolijoita vas-
tuullisina taloudellisesta kehityksestä. Tämän
hypoteesin mukaan ‘hyvät’ ajat (alhainen työt-

tömyys) lisäävät ja ‘huonot’ ajat (korkea työt-
tömyys) vähentävät hallituksen suosiota. Ny-
bergin raportoimat tulokset tukevat tätä jo »pal-
jaalle silmälle» ainakin ajoittain ilmeiseltä näyt-
tävää havaintoa. Kirjoittaja arvioi myös useita
muita puolueiden kannatuksesta esitettyjä hypo-
teeseja, kuten talouden rakennemuutosten ja
kansalaisten subjektiivisten arvioiden potentiaa-
lista merkitystä. Nybergin tapaa täsmentää ää-
nestys- ja suosiofunktiot niin, että selittävien
muuttujien summa ei ole nolla, voidaan kritisoi-
da.
Mitä tulee 1970-luvun puolivälissä syntynee-

seen poliittisten suhdannevaihteluiden teoriaan
ja sen jälkeen esitettyihin hypoteeseihin, esti-
mointitulokset viittaavat siihen, että finanssipo-
litiikan instrumenteissa näyttää olevan vaaleihin
liittyvää sykliä, mutta todistusaineisto makrota-
loudellisiin muuttujiin liittyvistä sykleistä on
lievästi sanottuna heikohkoa. Mitä hypoteesia
tämä tulos tukee, on mielestäni jäänyt hieman
avoimeksi.
Työ on ensimmäinen perusteellinen empiiri-

nen tutkimus poliittisten ja taloudellisten teki-
jöiden vuorovaikutuksesta Suomessa. Nyberg
on estimoinut poikkeuksellisen suuren määrän
tutkimuskenttään liittyviä malleja, joiden taus-
tana olevat hypoteesit hän poimii pääosin kan-
sainvälisestä kirjallisuudesta. Työn vahvuutena
on kirjoittajan itsenäinen ja asiantunteva moder-
nin ekonometrian välineistön käyttö asetettujen
kysymysten tutkimiseen. Välillä tosin poik-
keuksellisen runsas mallivalikoima ja ajoittain
mekaaninen raportointitapa vaikeuttaa »metsän
näkemistä puilta», mutta tätä ongelmaa korjaa
tutkimuksen hyvä yhteenveto.




