Vesa Kanniainen

Valta, talous ja demokratia
globalisoituneessa maailmassa
Valta on eliitillä, joka käyttää sitä omaksi edukseen; silti kansat tarvitsevat poliittisen
johtajuuden. Arvosteltu kapitalismi on kymmenkertaistanut markkinatalousmaiden
hyvinvoinnin 100 vuodessa. Arvosteltu globalisaatio on puolittanut maailman
prosentuaalisen köyhyyden 30 vuodessa. Tutkimus ei tarjoa selkeää vastausta kysymykseen
demokratian ja taloudellisen kehityksen suhteesta.

I

hmisen maailma on vaikea paikka elää. Vääryyden kokemus saa meissä aikaan voimakkaan
moraalisen paheksumisen tunteen. Kaikkein vahvimmin reagoimme, kun itse koemme epäoikeudenmukaisuutta. Voimme kokea sitä myös niiden
puolesta, jotka ovat vähempiosaisia. Meillä on tarve ja
halu olla osa maailman omaatuntoa.
Kapitalismille ja markkinataloudelle vaihtoehtoinen
keskusjohtoinen talousjärjestelmä romahti 20 vuotta
sitten Neuvostoliiton hajotessa.1 Kyseessä on 1900-luvun
merkittävin taloudellinen tapahtuma. Voittajaksi jäi
markkinatalouteen perustuva kapitalismi.
”Kapitalismi on sairaus” oli luettavissa kapitalismin
vastaisena päivänä 15.10.2011 erään mielenosoittajan
kyltistä Helsingissä2. Wall Streetin valtaajien muodostaman esikuvan mukaan liikehdintä kapitalismia ja
suuryhtiöiden valtaa vastaan oli levinnyt vuonna 2011
kaikkialle maailmaan. Ei silti ollut kulunut kuin reilu
30 vuotta siitä kun Deng Ziaoping 1978 käynnisti
Kiinan talousreformit. Sen jälkeen rutiköyhästä kommunistisesta Kiinasta on kehittynyt puolikapitalistinen
valtio ja maailman toiseksi suurin talousmahti. Poliittisesti Kiina on kuitenkin epädemokraattinen. Tämä havainto nostaa esiin kysymyksen poliittisen demokratian
suhteesta taloudelliseen kehitykseen ja oikeudenmukaisuuteen. Suorien vaikutusten osalta empiiriset tutkimustulokset eivät sano mitään täsmällistä tästä suhteesta. Sen sijaan epäsuorat vaikutukset ovat selkeästi
todennettavissa.3

Valtarakenteet eriarvoisuuden taustalla
Ihmiset ovat erisukuisia ja ryhmäkohtaisia. Kaikissa
yhteisöissä kehittyy rakenteita, jotka jakavat kansan
”eliittiin” ja ”rahvaaseen”. Syntyy myös instituutioita ylläpitämään näitä valtarakenteita, joiden analyysi on ollut
politiikan tutkimuksen ja taloustieteen yhteistä riistaa.
Taloustieteessä näiden rakenteiden klassiseksi analyysiksi
voidaan nostaa puolueiden vallankäytön mekanismeja
koskeva Anthony Downsin varhainen tutkimus.4 Tuoreempi taloustieteellistä matemaattista mallistoa hyödyntävä analyysi löytyy Guimaraesin ja Sheedyn artikkelista5. Siinä osoitetaan esimerkiksi, miten yhteiskuntiin
pyrkii syntymään kaksi luokkaa, joita voidaan kutsua
eliittiluokaksi ja rahvaaksi. Valta (esimerkiksi verotuksen määrääminen) on eliitillä ja se käyttää sitä omaksi
edukseen. Luokkien välillä vallitsee intressikonflikti
ja instituutiot luodaan palvelemaan eliitin intressejä.
Rahvas (tai osa eliittiä) voi mallissa kuitenkin nousta kapinaan joko parlamentarismin avulla tai asein, ja eliitti
voi joutua vaihtoon. Tällä tavalla toteutuva poliittinen
– joskaan ei välttämättä pysyvä – tasapaino heijastuu yhteisön sisäisenä eriarvoisuutena.

Omistusoikeudet: taloudellisen edistyksen ja
demokratian edellytys
Kapitalismin oleellinen piirre ovat omistusoikeudet.
Kansantalouden suorituskyky riippuu siitä, ovatko omistusoikeudet turvatut. Toisin kuin epävakaa Venäjän poliittinen järjestelmä, Kiinan nykyjohto on jättänyt yrit-
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”Vapaamatkustajuus
vastalobbauksen
organisoimisessa tekee
neuvotteluratkaisun
mahdottomaksi.”

täjille ja palkansaajille sen tulon, minkä nämä ovat tuottaneet. Kiinan oman yrittäjäluokan ja talouden nousu
sekä Venäjän jääminen raaka-ainetta tuottavaksi kehitysmaaksi ovat näin saaneet selityksensä. Kyseessä on yhteiskunnallinen – yhteisön omistusjärjestelyihin liittyvä
– lainalaisuus.
1600-luvun mainio vallankumous Englannissa johti
vallan jakamiseen kuninkaan ja parlamentin välillä. Kuningas William III:n hyväksyessä oikeuksien säädöksen
(Bill of Rights) tuli vallanjako sinetöidyksi ja luotiin
omistusoikeuksien turva hallituksen mielivaltaa vastaan.
Taloudellisena seurauksena Englannin hallitus saattoi
saada aikaisempaa enemmän lainarahoitusta ja edullisella
korolla. Englannista kehittyi Euroopan johtava kansantalous. Omistusoikeuksien merkitys ei ole meidän aikanamme yhtään vähäisempi. Sen jälkeen kun Zimbabwen
presidentti Mugabe jakoi valkoisten viljelijöiden maaomaisuuden kannattajakunnalleen, on kansalaisten osaamispääomaa tuhoutunut ja maa ajautunut taloudelliseen
katastrofiin. Ilman omistusoikeuksia sen paremmin demokraattinen suoja hallitsijan mielivaltaa vastaan kuin
taloudellinen kehityskään ei voi toteutua.
Guimaraesin ja Sheedyn analyysistä puuttuu kuitenkin eliitin positiivinen rooli yhteiskunnassa. Eliitti
voi nimittäin tukea sosiaalisen järjestyksen ylläpitämistä
ja omistusoikeuksien turvaamista. Tätä poliittisen eliitin
positiivista tehtävää analysoi Herchel I. Grossman tunnetussa artikkelissaan, jonka otsikko kertoo jo paljon:
”Make us a king”.6 Grossmanin loppupäätelmä on mielenkiintoinen. Jos ihmisten kyky saalistaa toisten työn

tulos itselleen on riittävän vahva, tarvitsee yhteisö johtajan, joka kykenee turvaamaan tuottavan luokan omistuksen. Tällaiselle kuninkaalle tai järjestystä ylläpitävälle
poliittiselle johdolle on tarvetta siinäkin tapauksessa, että
johto varaisi osan yhteisistä resursseista oman kulutuksensa vahvistamiseen.

Demokratia perustuu lobbaukseen
Poliittisella tasolla demokraattinen järjestelmä perustuu
eri intressiryhmien pyrkimykseen edistää omia etujaan ja
tavoitteitaan. Tärkeä osa-alue tässä on lobbaus, jolla pyritään vaikuttamaan päätöksentekijöihin.
Poliittisen vallankäytön taustalla olevan lobbauksen talousteorian kehittäjinä ovat tunnettuja Olson ja
Stigler7. Lobbaus toimii, koska vastalobbaus ei tyypillisesti houkuttele riittävästi voimaa taakseen. Lobbaus
tuottaa hyötyjä harvoille (esimerkiksi viljelijät tai ammattiliiton jäsenet), mutta sen aiheuttamat kustannukset jakautuvat laajalle eikä yhteisössä siksi synny riittäviä kannusteita muodostaa vastalobbaustoimintaa. Päinvastoin:
”mulle–sulle” -periaate mahdollistaa lobbaavia koalitioita. Coasen teoreema tehokkaan ratkaisun olemassaolosta ei siis päde politiikassa: vapaamatkustajuus vastalobbauksen organisoimisessa tekee neuvotteluratkaisun
mahdottomaksi.8
Sen sijaan markkinoilla (jossa vapaamatkustaminen
on eliminoitu) voivat eri osapuolet yhdessä neuvotellen
edistää tehokkaasti omia intressejään. Yksilöiden ja yritysten omien etujen tavoittelu – yhdistettynä selkeästi
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”Kapitalistisen talouden
voittokulku oli alkanut.”

määriteltyihin omistusoikeuksiin – tuottaa merkittäviä
kokonaistaloudellisia hyötyjä9. Kaikki eivät kuitenkaan
tätä huomaa.

Onko kapitalismi sairaus?
Jotta kansantalous kykenisi tuottamaan arvonlisää ja
hyvinvointia, on yksityisen omistusoikeuden turva ehdoton vaatimus. Kollektiiviseen omistukseen perustuva
kommunismi ei voinut toimia. Talouden suorituskyvyn
kannalta omistusoikeuksien lisäksi tarvitaan kuitenkin
niin sanottu rajoitetun vastuun periaate. Tämä tarkoittaa
sitä, että sijoittajat ovat vastuussa yhtiöiden tuloksesta
vain oman sijoituksensa verran. Rajoitettu vastuu on
ehto sille, että riskejä voidaan hallita niitä hajauttamalla. Tämä mahdollisti 1800-luvulla suurten yhtiöiden
synnyn länsimaissa. Rautatiet ja muut liikenneyhteydet
loivat aidot markkinat. Toinen teollinen vallankumous
1800- ja 1900-lukujen vaihteessa tuotti runsaasti uusia
tuotteita ihmisten tarpeisiin. Kapitalistisen talouden
voittokulku oli alkanut.
”Kapitalismi on sairaus” -kyltin kantaja on ostanut
vaatteensa kapitalistisesta yrityksestä. Hän on hankkinut
meikkinsä kapitalistisen yhtiön tuotteistosta. Kun hänen
lapsensa sairastuu, hän ostaa lääkkeet, jotka on tuottanut haukuttu kapitalistinen lääkeyhtiö. Tosiasiaksi jää,
että kun kommunismi tuhosi usean sukupolven elämän
kautta maailman, kapitalistinen järjestelmä on viimeisen
sadan vuoden aikana kymmenkertaistanut markkinatalousmaiden väestön materiaalisen elintason.
Erään ranskalaisen tutkimuksen mukaan yli puolet
ranskalaisista kuitenkin kannattaa sosialismia ja vähem-

mistö kapitalismia. Helsingin yliopistolla Etiikka ja
talous -kurssia kahdeksan vuotta luennoineena minulle
on haasteellinen tehtävä pyrkiä tieteellisesti selittämään
tämä itselleni ja opiskelijoille. Samalla olen joutunut etsimään selityksen kapitalismin paradoksille – sille, että
itsekkäiden ihmisten omanvoiton pyynti on johtanut
materiaalisen elintason kymmenkertaistumiseen.

Epäoikeudenmukaisuuden kokemus
Ihmisten närkästys eriarvoisuuden ja köyhyyden ongelman edessä on aitoa. Kun heikko-osainen protestoi,
taustalla on henkilökohtainen vääryyden kokemus. Kun
parempiosainen tai radikaali nuori närkästyy toisten
puolesta, on sekin tunne aito. Taustana tälle tunteelle ei
kuitenkaan ole henkilökohtainen vääryyden kokemus,
vaan ihmisen sisään rakennettu moraalitunne epäoikeudenmukaiseksi koettua asiantilaa kohtaan. Tällainen
tunne voi liittyä vaikkapa epätasaiseen tulonjakoon, verotukseen, sosiaaliseen eriarvoistumiseen tai toisten rikastumiseen ja toisten köyhtymiseen. Ihmiset kaduilla
protestoivat moraalitunteidensa pohjalta. Syytteen saa
kapitalistinen järjestelmä.
Kapitalismin vastaista liikehdintää edelsivät joitakin
vuosia sitten protestit globalisaatiota vastaan. Kun kapitalistinen järjestelmä on kuitenkin länsimaissa sadan
vuoden aikana kymmenkertaistanut ihmisen materiaalisen elintason ja globalisaatio nostanut satoja miljoonia
ihmisiä absoluuttisesta köyhyydestä sekä puolittanut
prosentuaalisen köyhyyden 30 vuodessa, on löydettävä
selitys tunnemaailmallemme. Miksi siis?
Mistä epäoikeudenmukaisuuden moraalitunteet ovat
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”Arvelen, että oksitosiinipitoisuudet ovat vahvimmat
niillä, jotka voimakkaimmin
protestoivat.”

peräisin? Evoluutiopsykologia tietää, että moraalitunteet
tulevat ihmisen aivoihin kaukaa sukupolvien takaa biologis-kemiallisena perimänä. Nykyihminen tulee esiisiensä maailmasta, jossa teknologia oli pitkälti eriytymätöntä ja saaliin jakaminen oikeudenmukaisesti edusti
ensimmäistä vakuutusinstrumenttia (annat saaliista
naapurille nyt ja hän antaa sinulle seuraavalla kerralla).
Yhteistyö sekä ryhmän jäsenistä huolehtiminen oli välttämätöntä ryhmän eloon jäämisen kannalta.
Ennen maatalouteen siirtymistä yksityisomaisuutta
olivat vain liikkuvan metsästäjä-keräilijän yösija, nuotio,
ateria, puoliso ja joskus metsästyspolku. Muuta omaisuutta ei voinut haalia, koska oli oltava liikkeellä. Tietotaidot olivat pitkälti eriytymättömiä, erityisosaaminen
liittyi metsästykseen ja näkyi suvunjatkamisoikeuden
vahvistumisena suhteessa kilpailijoihin. Ihmisen kulttuurievoluution historiassa kapitalismin kausi on silmänräpäys. Metsästäjä-keräilijän kausi sen sijaan kesti
200 000 vuotta eli suurimman osan siitä ajasta, jolloin
nykyihminen on maata asuttanut – eikä marjastajien
ja metsästäjien aika ole vieläkään kaikilla ohitse. Tuona
aikana ihmiseen iskostui normistoa ja sen myötä kehittyi oikeudenmukaisuuden ja reiluuden tunne-elämä.
Huimassa yhteenvedossaan Richard Wrangham osoittaa,
kuinka tulenteon taito teki meistä ihmisiä.10
Länsimaissa ihmiset eivät protestoi Kuuban tai
Pohjois-Korean epädemokraattista hallintoa vastaan.
Kumpikin pitää kansan kurjuudessa.11 Ihmiset eivät
myöskään protestoi Vietnamin kommunistihallintoa
vastaan, vaikka se on tehnyt taloudesta kapitalistisen.
Kommunistinen yhteiskunta on toteutunut myös muurahaisilla ja mehiläisillä, joissa vallitsee opportunismista

vapaa yhteisöjärjestys, mutta niissäkin tiukan kurin
avulla.12 Ihmisellä yhteisomistukseen perustuva ja hyvin
toimiva kommunismin unelma on toteutunut vain Linuxissa ja Wikipediassa.
Kapitalistisen ja globalisaation vastaisen tunneelämän taustalla on kemiallis-biologinen ilmiö, joka asuu
meissä itsessämme. Tuoreet tutkimukset viittaavat siihen,
että asialla on oksitosiini-hormoni. Moraalitunteet tulevat meihin jo syntymässä, ei kasvatuksen tuloksena,
vaikka kasvatus voi niitä vahvistaa. Esitän kaksi rajua
arvausta. Arvelen, että oksitosiini-pitoisuudet ovat vahvimmat niillä, jotka voimakkaimmin protestoivat. Toiseksi arvelen, että pitoisuus iän myötä vähenee. Ihmisethän tunnetusti protestoivat, kun ovat nuoria ja heidän
sanotaan tulevan konservatiivisiksi, kun ovat iäkkäämpiä.

Kapitalismin paradoksi
Lähisuhteissaan ihminen on (kohtuullisen) moraalinen
eläin. Ihmisen altruistista käyttäytymistä on selitetty biologisella sukulaissuhteella (kuuluisa Hamiltonin sääntö )
ja vastavuoroisella käyttäytymisellä. Markkinoilla ihminen kuitenkin toimii itsekkäästi, jopa opportunistisesti.
Miten on mahdollista, että itsekkäiden ihmisten yhteisö on kyennyt luomaan kansantalouden, joka on kymmenkertaistanut elintasomme sadassa vuodessa? Saamme
aamulla tuoretta leipää – kirjoitti Adam Smith 1700-luvulla Kansojen varallisuus -kirjassaan14 – ei siksi, että
leipuri olisi hyväntahtoinen vaan siksi, että hän haluaa
tehdä voittoa. Olen varma, että Adam Smith oli oikeassa.
Kapitalismin myötä myös eriarvoisuus on pysyvä
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ominaisuus ihmiskunnalla. Kapitalismi ei voi toimia, jos
kaikki tasataan. Jo lähtökohtien täydellinen tasaaminen
on mahdotonta, koska synnymme ”tietämättömyyden
verhon” takana, kuten moraalifilosofi John Rawls sanoisi. Olemme erilaisia, taitomme ovat erilaiset ja lahjakkuutemme ovat poikkeavat. Silti voimme koulutuksella
ja terveydenhuollolla tasata kaikille yhtäläisesti tarjolla
olevia lähtökohtia. Tulojen jakaminen täysin tasan sen
sijaan olisi tuhoisaa. Vakuutusteoriasta tiedämme, että
täysvakuutus vie kannustimet. Tämän vahvistaa kommunistitalouksien kaatuminen 1900-luvulla.
Taloustieteen mukaan ihmisten kannusteet onkin
syytä tunnistaa ja ottaa huomioon. On kiintoisaa, että
kun kolmas teollinen vallankumous – digitaalinen vallankumous – loi joukon miljonäärejä, olivat nämä aluksi
voittoa tavoittelemattomia nörttejä. Heitä kiinnostivat
hauskanpito ja coca-cola. Seuraava nörttipolvi olikin jo
toista maata. Se halusi rikastua ja monelle se on onnistunut.
Puolikapitalistiseksi muuttunut Kiina ohittaa pian
Yhdysvallat maailman suurimpana taloutena. Kapitalismi
on nostanut Latinalaisen Amerikan maita. Se on jo auttamassa myös Afrikan talouksia. Kapitalismin menestys
on tosiasia.
Kapitalismiin liittyy myös vapaus ja sillä on monet
kasvot. Kun ihminen ei ole kahlittu, vapaus mahdollistaa
opportunismin. Wall Streetilla ja rahoitussektorilla on
enemmän työvoimaa kuin monilla muilla aloilla. Myös
papit voivat olla pörssisijoittajia siinä kuin tavalliset seurakuntalaisetkin. Irlantilaiset menivät halpaan ja ostivat
asuntoja halvalla lainarahalla. Espanjan kiinteistömarkkinoiden huuma on kääntynyt krapulaksi: maassa on
700.000 myymätöntä kiinteistöä. Islantilaiset maksavat
ahneutensa laskua pitkään.
Rahoitussektorin voimistumisen syitä arvioidessa
ei kuitenkaan voi sivuuttaa sitä tosiasiaa, että rahoitusmarkkinoiden toiminnan laajenemisen taustalla on ollut
salliva rahapolitiikka. On argumentoitavissa, että sekä
USA:n finanssikriisin ja Euroopan meneillään olevan
velkakriisin juuret löytyvät ylikeveästä rahapolitiikasta
2000-luvulla. Kriiseillä on usein taustansa poliittisissa
virheissä.
Kapitalismiin liittyy vääjäämättä eriarvoisuus. Tärkeäksi kysymykseksi jää: kuinka paljon eriarvoisuutta
voimme sietää? Tutkimus ei tarjoa tähän vastausta. Demokratiassa vastaus saadaan vaaleissa, joissa äänestäjät
sen kertovat.
Globalisaatio on puolittanut maailman prosentuaalisen köyhyyden.
Maailmassa on satoja miljoonia ihmisiä vailla riittävää ravintoa, vailla lukutaitoa, vailla puhdasta vettä,
vailla perusterveydenhuoltoa. Absoluuttisesti köyhiä on
edelleen arviolta 1.3 miljardia. Silti elintasokuilun historiallinen pieneneminen, niin sanottu konvergenssi on
– hitaasti mutta varmasti – tapahtumassa. Vastoin yleistä
luuloa, aineistot puhuvat globaalilla tasolla eriarvoisuuden vähenemisen puolesta, vaikka länsimaiden sisällä
tuloerot viime vuosina ovat kääntyneet kasvuun.

Maailmanpankin tutkimus on arvioinut globalisaation vaikutuksia eriarvoisuuteen ja köyhyyteen maailmassa.15 Globalisaatioon osallistuneissa kehitysmaissa,
joissa kaupan kasvu on ollut nopeaa (1/3 kehitysmaista,
muun muassa Argentiina, Chile, Unkari, Kiina, Intia,
Malesia, Meksiko, Filippiinit, Thaimaa), elää yli puolet
kehitysmaiden väestöstä. Globalisaatioon osallistuneiden
kehitysmaiden ulkomaankauppa ja kasvuvauhdit ovat
merkittävästi vahvistuneet 1980-luvulta lähtien, tariffit
alentuneet ja kasvu kiihtynyt 2.9 %:sta (1970-luvulla)
3.5 %:iin (1980-luvulla) ja 5.0 %:iin (1990-luvulla).
Rikkaiden maiden ja globalisaatioon osallistumattomien
kehitysmaiden kasvuvauhti puolestaan on alentunut (eiglobalisoituneilla mailla 3.5 %:sta 0.8 %:iin 1980-luvulla
ja 1.4 %:iin 1990-luvulla).
Globalisaatioon osallistuneet kehitysmaat ovatkin
saavuttaneet tulonmuodostuksessa rikkaita maita. Kuilu
muihin kehitysmaihin sen sijaan on kasvanut. Ulkomaankaupan kehityksellä on ollut vahva positiivinen vaikutus kasvuun.
Huonot uutiset saavat helposti ajattelemaan, että
maailman pyörät pyörivät vain huonompaan suuntaan.
Maailman köyhyysasteita koskevissa tutkimuksissa Sala-iMartin tuli tulokseen, että 1 dollarin päivätulolla elävien
osuus on pudonnut 20 %:sta 5 %:iin ja 2 dollarin
päivätulolla elävien osuus 44 %:sta 18 %:iin 20 vuodessa16. Vuonna 1998 maailmassa oli arviolta 300–500
miljoonaa köyhää vähemmän kuin 1970-luvulla. Sala-iMartinin tutkimuksissa käytettiin aineistoja 125 maasta
ja niiden avulla laskettiin eri tuloluokkiin kuuluvien
ihmisten tulo-osuudet. Tulonjaon epätasaisuutta kuvaamaan käytettiin lukuisia indikaattoreita. Kaikki ne
osoittavat, että globaalilla tasolla tulojen epätasaisuus on
vähentynyt vuosien 1980 ja 1998 välillä.
Globalisaatioprosessi on seurausta siitä, että yritykset
hakevat suhteellista etua sijoittumalla talouksiin, jotka
sitä tarjoavat. Tämä noudattaa David Ricardon suhteellisen edun periaatetta. Aasian nousu käynnistyi läntisen
teknologian tuonnilla. Ilman globalisaation tarjoamia
mahdollisuuksia Aasian maiden nousu ei olisi ollut mahdollista. Taloustieteilijöille on itsestään selvää, että vapaakauppa on tärkein hyvinvointia edistävä tekijä. Tätä
tukevat myös tutkimukset. Esimerkiksi Vietnamin avautumisen myötä absoluuttinen köyhyys putosi puoleen
(vuoden 1988 75 %:sta vuoden 1998 37 %:iin) kymmenessä vuodessa.
Käsiteltyjen tutkimusten valossa globalisaatioprosessilla on ollut merkittävä ja positiivinen vaikutus hyvinvointiin globaalista näkökulmasta. Eikä tämä ole oikeastaan yllättävää. Katsotaanpa vaikka sitä, millä vauhdilla
Neuvostoliiton ikeestä ja komentotaloudesta vapautunut
Viro on ottanut kiinni sitä etumatkaa, joka Suomella
Viroon nähden on ollut. Avoimeksi olen joutunut jättämään sen kysymyksen, edellyttääkö kansantalouden
kyky tuottaa hyvinvointia lopulta poliittisen demokratian voittokulkua.
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Lopputulos täyttää tällöin kriteerin, että
osapuolten kesken jaettava taloudellinen
ylijäämä maksimoituu. Tulos on siis
Pareto-tehokas, kuten taloustieteen kielellä asia ilmaistaan.
Huomautettakoon kuitenkin, että
Coasen teoreema tehokkuustuloksena on
validi riippumatta siitä, miten omistus-
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oikeudet on määritelty. Omistusoikeudet
liittyvät siihen, miten syntyvä arvonlisä
jaetaan osapuolten kesken.
Wrangham 2009.
Esim. kuubalaisten tulotaso alittaa yleisesti käytetyt köyhyysrajat. Toisin kuin
ilmeisesti asukkaat Pohjois-Koreassa,
ovat kuubalaiset kuitenkin onnellisen
oloisia, salsa soi ja 1950-luvun upeat
amerikanraudat täyttävät Havannan
kadut. Onnellisuutta näyttää silti rajoittavan esimerkiksi veneen omistamisen
kielto. Nuoriso tuntee myös halua
matkustaa ulkomaille. Viimeaikaisten
onnellisuustutkimusten mukaan onnellisuus on suhteellista ja riippuu vertailuryhmästä. Kuubassa kaikki ovat köyhiä.
Kuitenkin on selvää, että Miamin serkut
dollareineen otetaan avosylin vastaan,
kun nämä vielä rantautuvat. Ei ole
vaikea ennustaa, että sen aika ei ole kaukana.
Ratnieks & Helanterä 2009.
Sukulaisvalinta on luonnonvalinnan
tyyppi, jonka esitti 1964 evoluutiobiologi William Hamilton. Yksilön kelpoisuutta laskettaessa siinä otetaan huomioon sukulaisuuden merkitys. Hamilton
johti sille yhtälön, jonka mukaan
sukulaiselle aiheutetun edun kerrottuna
sukulaisuuden asteella pitää olla yksilön
omaa haittaa suurempi, jotta tämän
kannattaisi toimia sukulaisen eduksi. Ks.
Hamilton 1964.
Smith 1776.
Ks. Dollar & Kraay 2001; 2007.
Sala-i-Martin 2002; 2006.
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