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Petri Räsänen

Demokratian vaaliminen vaatii
talouden ymmärtämistä
Filosofit ovat aina kysyneet tekojemme järkevyyden ja oikeutuksen perään. Moraalisina
toimijoina emme voikaan ohittaa näitä kysymyksiä. Yksilöllinen näkökulma ei kuitenkaan
välttämättä riitä, kun pohdimme yhteiskuntaa ja julkisia/poliittisia tekoja. Tarvitsemme
myös kollektiivista järkeä ja omien ennakkoluulojemme ylittämistä.
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Taloustiede ja demokratia
Taloustieteelliseen lähestymistapaan nojaavissa tutkimuksissa poliittisten toimien selitysperusta löytyy yksilöllisistä
valinnoista. Poliittisten päätösten oikeutus nojaa siihen,
että ne edesauttavat ihmisiä saavuttamaan omia päämääriään. Demokratia on hyvä (ehkä paras huonoista) hallintojärjestelmä siinä määrin kuin se edesauttaa tämän tavoitteen saavuttamista. Miten poliittiset päätökset voivat
vastata yksilöiden päämääriä (preferenssejä), sitä on tutkittu niin sanotuissa ’sosiaalisen valinnan’ (social choice) ja
’julkisen valinnan’ (public choice) teorioissa. Eerik Lagerspetzin artikkeli avaa tätä aihepiiriä.
Liberalistista ajattelua myötäillen taloustieteilijät
usein myös korostavat demokratian sisältämää mahdollisuutta vaihtaa poliittiset päätöksentekijät, jos kansalaiset
eivät ole heihin tyytyväisiä. Samoin päätöksentekijöiden
vallankäyttöä tulee rajoittaa. Tämä tarkoittaa esimerkiksi
kilpailullisen vaalijärjestelmän tukemista ja erilaisten liberalististen lainsäädäntö- ja tuomioistuinjärjestelmien
rakentamista. Samalla se tarkoittaa markkinoiden ja
politiikan erottamista toisistaan. Markkinoiden tehtäväksi tulee taloudellisen kakun kasvattaminen, kun taas
politiikan tulee sopia siihen liittyvästä tulonjaosta. Tämänkaltaisella taloudellisen toiminnan ei-normatiivista
luonnetta painottavalla näkemyksellä on kuitenkin ongelmansa.
Panu Kalmi kritisoi jakoa ”positiiviseen” ja ”normatiiviseen” taloustieteeseen, joka peittää annettujen politiikkasuositusten arvosidonnaisuuden. Teppo Eskelinen
tarkastelee taloustieteellisen hyvinvointikäsityksen ja
sen taustalla vaikuttavan tehokkuuden (optimoinnin)
ihanteen normatiivista luonnetta. Mikäli taloustiede on
jo näissä lähtökohdissaan sitoutunut arvottaviin lähtökohtiin, on se ytimessään poliittista.

Talous uhkaa demokratiaa
Taloustietelijä Dani Rodrik väittää kirjassaan The Globalization Paradox (2011), että taloudellinen globalisaatio
uhkaa demokraattista päätöksentekoa kun kansallisvaltiot eivät enää pysty toteuttamaan omia päämääriään.
Sen sijaan ne joutuvat sitoutumaan ylikansallisten talou-

dellisten instituutioiden (kuten WTO) yksittäisille valtioille asettamiin sääntöihin. Rodrikin mukaan aikamme
hyperglobalisaatio eroaakin toisen maailmansodan jälkeisestä tilanteesta (Bretton Woods -aikakaudesta), jolloin
kansallisvaltioilla oli huomattavasti suuremmat mahdollisuudet toteuttaa erilaisia, sekä taloudellisesti että normatiivisesti perusteltuja politiikkoja.
Jan Otto Andersson esittelee artikkelissaan Rodrikin näkemyksen historiallisia edeltäjiä, Friedrich Listiä,
Gunnar Myrdalia, Karl Polanyita ja Immanuel Wallersteinia. Kaikki nämä ajattelijat pohtivat kansainvälisen
talouden, kansallisen politiikan ja demokratian suhteita.

Preferenssien tyydyttäminen
vai yhteinen ajattelu?
Taloustieteellisesti demokraattisten instituutioiden oikeutus perustuu pyrkimykseen edistää ja turvata kansalaisten preferenssien tyydyttäminen. Tavoitteena on ikään
kuin muuntaa yksilölliset preferenssit niitä mahdollisimman hyvin peilaaviksi julkisiksi valinnoiksi. Erityisesti
julkisen valinnan teoreetikot korostavat kuitenkin tähän
liittyviä vaikeuksia. He mielellään näkevätkin markkinavaihdon korvaavan tämän politiikan osa-alueen.
Jos demokratian tehtävää ei kuitenkaan ymmärretä
ensisijaisesti yksilöllisten preferenssien tyydyttämisen
kautta – koska halutaan kiertää julkisen valinnan ongelmat tai muista syistä – eivät sen paremmin ’julkiset
valinnat’ (teorian merkityksessä) kuin markkinatkaan voi
täyttää demokratian tehtävää.
Deliberatiivinen demokratiakäsitys edustaa ehkä selkeimmin taloustieteelliselle lähestymistavalle vaihtoehtoista näkemystä. Sen mukaan demokratiaan kuuluu
olennaisesti ”julkinen järjenkäyttö”, jossa tavoitteena
on muodostaa yhteisiä – yksilöiden preferenssit ja näkemykset ylittäviä – näkökulmia poliittisen päätöksenteon
perustaksi.1 Eräät tämän suuntauksen edustajat kritisoivat myös globaalin talouden rakenteiden määräävää
vaikutusta päätöksenteolle.2 Rodrikin ajatus demokraattisen keskustelun merkityksestä tarttuu mielenkiintoisella
tavalla tähän kysymykseen.
Rodrik haluaisi esimerkiksi muuttaa WTO:n roolia
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siten, että se valvoisi kansallisten (esimerkiksi tuontitulleja koskevien) päätösten demokraattisuutta. Kriteereinä toimisi muun muassa julkisen keskustelun kattavuus. WTO ei siis langettaisi päätöksiään sisällöllisin
perustein, vaan kriteerinä toimisi päätöksiä valmistelevan
keskustelun demokraattisuus.
Vaikka Rodrik ei edustakaan globaalin talouden kritiikin äärilaitaa, hänen näkemyksenä eroavat selvästi niiden
taloustieteilijöiden ajatuksista, joiden mukaan demokratian
määräävä ominaisuus on poliittisen vallan rajoittaminen,
ei julkisen keskustelun edistäminen tai taloustieteen näkemyksestä eroavan rationaalisuuskäsityksen muodostaminen.
Rodrik sen sijaan lähestyy näitä laajempia kysymyksiä huomauttaessaan, että kansallisvaltioilla tulisi olla oikeus tehdä
päätöksensä omien kriteeriensä pohjalta, perustukoon ne
sitten taloudellisiin tai normatiivisiin näkemyksiin.
Taloustieteellisestä näkökulmasta erityisesti normatiivisiin kysymyksiin liittyvät poliittiset ulottuvuudet –
kuten eri osapuolten välisen keskustelun merkitys kauppapolitiikan suuntaviivojen määrittäjänä – eivät helposti
nouse esiin. Marko Terviön taloustieteellinen tulkinta
Rodrikin vapaakauppanäkemyksistä painottaakin hänen
ajattelunsa muita puolia.

Aitoon keskusteluun
Demokratiakeskustelun kannalta on tärkeää pyrkiä käsitteelliseen selvyyteen. Tällöin voidaan aidosti pohtia

esimerkiksi eroja taloustieteellisesti määritellyn tehokkuuden ja demokraattisen päätöksenteon välillä. Entä
missä määrin luotamme taloustieteen, julkisen järjenkäytön tai vaikkapa itseisarvoisen ajattelun voimaan
silloin kun määritämme demokraattisen toimintamme
suuntaviivoja?
Ideologisia ja tieteiden välisiä rajoja rikkovan keskustelun kautta voimme lisätä ymmärrystä sekä taloudesta
että demokratiasta. Silloin voimme myös paremmin hahmottaa meille tarjottuja erilaisia ”realiteetteja” – joko ne
hyläten tai niihin sopeutuen.3
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