
Yhdentymisen haasteet
alhoholipolitühalle

Millaiset edellytykset Suomella ja muilla
EY:hyn kuulumattomilla Pohjoismailla on
harjoittaa omintakeista alkoholipolitiikkaa tu-
levan Euroopan talousalueen, EES:n, puit-
teissa? Vastauksen etsiminen tähän kysymyk-
seen saattaa monista tuntua toisarvoiselta
sivuseikalta yhdentymiseen liittyviä ongelmia
pohdittaessa. Jos kuitenkin pidämme kiinni
hyvinvointiyhteiskunnan kehittämisen tavoit-
teesta, kysymys on erittäin olennainen. Sillä
testataan ns. sosiaalisen ulottuvuuden painoar-
voa yhdentymisprosessissa ja tämän käsitteen
tosiasiallista sisältöä.

Muissa Pohjoismaissa paitsi Tanskassa, joka
ainoana Pohjoismaista on EY:n jäsen, on
valtiollinen alkoholimonopoli. Monopolijärjes-
telmän perusteet ovat alkoholipoliittiset. Sillä
pyritään ohjaamaan alkoholin valmistusta ja
kauppaa niin, että alkoholista aiheutuvat
sosiaaliset ja terveydelliset haitat olisivat niin
pienet kuin mahdollista, sekä rajoittamaan
alkoholiin liittyvää yksityistä voitontavoittelua
ja ohjaamaan alkoholista saatava tuotto
ensisijaisesti yhteiskunnan käyttöön.

Mikä on sitten valtiollisten alkoholimonopo-
lien ja niiden varaar. rakentuvan alkoholijärjes-
telmän tulevaisuus taloudellisesti yhdentyvän
Euroopan oloissa?

EY:n perustana oleva Rooman sopimus ei

edellytä kaupallisten valtion monopolien -
eikä siis myöskään alkoholimonopolien
purkamista. Asiasta on olemassa myös EY:n
komission päätös vuodelta 1971, jolloin komis-
sio ilmoitti Norjalle, että se voi säilyttää
alkoholimonopolinsa, mikäli se liittyisi EY:n
jäseneksi. Rooman sopimus sen sijaan edellyt-
tää, että valtion monopolit eivät diskriminoi
toisten sopimusmaiden tuotteita.

Osallistuminen taloudelliseen integraatioon
EES:n puitteissa ei näin ollen edellytä Suomen,
Ruotsin, Norjan eikä Islannin alkoholimonopo-
lien purkamista eikä niiden vataan rakentuvan
alkoholijärjestelmän muovaamista uuteen us-
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koon. Ne kotimaiset tahot, jotka lähinnä omlen
taloudellisten intressiensä vuoksi haluaisivat
karsia alkoholimonopolin oikeuksia ja tehtäviä
tai jopa kokonaan lakkauttaa monopolin, eivät
saa pyrkimyksilleen tukea EY:n säännöksistä.

Diskriminointikiellon pohjoismaiset alkoho-
limonopolit sen sijaan joutuvat toiminnassaan
ottamaan huomioon. Ne eivät saa suosia
kotimaisia tuotteita EY-maista tuotavien tuot-
teiden kustannuksella. Monopoliyhtiöt, jotka
Alkon tavoin sekä valmistavat alkoholijuomia
että tuovat niitä maahan ja myyvät vähittäis-
kaupassa, joutuvat mitä ilmeisimmin muovaa-
maan toimintaansa niin, ettei perusteltuja
epäilyksiä omien tuotteiden suosimisesta pääse
syntymään.

Alkoholivero on kaikissa Potrjoismaissa,
myös Tanskassa, tuntuvasti EY-maiden yleistä
tasoa korkeampi.

EY:n jäsenmaana Tanska on sidottu vero-
tuksen yhtenäistämistavoitteeseen yhteisön si-
sällä. Alkuperäinen aikataulu, jonka mukaan
verotuksen yhtenäistäminen piti suorittaa
vuoden 1992 loppuun mennessä, ei enää päde,
koska EY:n sisällä on verotuskysymyksiä
koskevia suuria erimielisyyksiä. Aikataulua on
venytetty, ja myös harmonisointiperiaatteissa
on tapahtumassa joustoa. Niinpä EY:n komis-
sio on luopunut kutakin alkoholijuomaryhmää
koskevasta yhtenäisestä verosta ja määrännyt
alkoholiverolle vähimmäistason ja tavoiteta-
son. Verotuksen taso on kuitenkin niin alhai-
nen, että verotuksen yhtenäistäminen johtaa
mm. Tanskassa ennen pitkää jyrkkään alkoho-
liveron laskuun ja valtion alkoholitulojen
tuntuvaan vähentymiseen.

Verotuksen yhdenmukaistaminen ei aina-
kaan nykytiedon mukaan tule sellaisenaan
koskemaan EY:n ulkopuolisia maita, jotka
osallistuvat yhdentymiseen Euroopan talous-
alueen EES:n puitteissa. Näin ollen Suomi,
Ruotsi, Norja ja Islanti voivat tulevaisuudessa-
kin itse päättää alkoholiveron tason. Niiden
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on kuitenkin kohdeltava verotuksessa yhden-
vertaisesti sekä kotimaisia että ulkomaisia
juomia.

Tilanne ei kuitenkaan ole näille maille
ongelmaton. Ajan mittaan niille saattaa muo-
dostua vaikeaksi pitää kiinni sellaisesta alkoho-
liverotuksen tasosta, joka olisi sekä alkoholipo-
liittisesti välttämätön että myös valtiontalou-
dellisesti perusteltu. Myös EY:n näkemys eri
juomaryhmien keskinäisestä vertailtavuudesta
voi aiheuttaa ongelmia.

EY:n komission ehdotuksen mukaan mie-
doille viineille ja oluelle asetettavan veron
rr,äärä olisi sama. Jo aikaisemmin EY:n
tuomioistuin on päättänyt, että oluelle ja
miedoille viineille on Isossa-Britanniassa mää-
rättävä yhtä suuri vero. Tällä perusteella
voidaan ennakoida, että pääosin kotimaista
valmistetta olevan oluen ja EY-maista tuota-
vien mietojen viinien verotuskäytännöstä saat-
taa tulla ongelma.

Muiden Pohjoismaiden alkoholin hintata-
soon Tanskan kautta kohdistuva paine on
kuitenkin vakavampi kysymys. Kun verotuk-
sen ja myös alkoholiverotuksen harmonisointi
etenee EY:n sisällä, mihin EY:ssä tehtävien
päätösten lisäksi markkinavoimilla on olennai-
nen vaikutus, ja kun tämän seurauksena
alkoholijuomien hinnat alenevat Tanskassa
melkoisesti, alkaa vaikutus mitä ilmeisimmin
tuntua myös muissa Pohjoismaissa. Markkina-
voimat alkavat painaa alkoholin hintoja
suhteellisesti alaspäin ensin Ruotsissa ja sitten
myös Suomessa ja Norjassa, eikä Islantikaan
jää koskemattomaksi. Alkoholin hintojen ko-
rottaminen vaikeutuu siitä huolimatta, että se

olisi inflaation vuoksi ja alkoholipoliittisista
syistä perusteltua, ja ulkoiset paineet saattavat
yksittäisissä tapauksissa pakottaa jopa suo-
ranaisiin hinnanalennuksiin.

Jos tämä kieltämättä jossakin määrin speku-
latiivinen, mutta kuitenkin aivan reaalinen
kehityskulku toteutuu, menetetään ainut vielä
käytettävissä oleva keino säännellä suhteellisen
tehokkaasti alkoholin kulutusta. Samalla valtio
menettää alkoholista saatavia tuloja. Vaikka ei
voitaisikaan olla varmoja siitä, että näin tulee
käymään, on tällaiseen kehitykseen kuitenkin
syytä ennalta varautua.

Alkoholin hintojen suhteellinen aleneminen
yhdessä alkoholin saatavuuden paranemisen
kanssa johtaa väistämättä kulutuksen kasvuun.

Jo. vielä kansalaisten ostovoima lisääntyy,
kuten yhdentymisen seurauksena arvioidaan
tapahtuvan, kasvu on vielä nopeampaa.
Tutkimukset taas osoittavat, että alkoholin
kulutuksen kasvua seuraa myös alkoholista
aiheutuvien välittömien haittojen ja alkoholi-
sairauksien lisääntyminen.

Alkoholista aiheutuvien sosiaalisten ja ter-
veydellisten haittojen lisääntyminen on puoles-
taan haaste yhteiskunnan sosiaali- ja tervey-
denhuoltopalveluille. Ne taas ovat useissa
läntisissä teollisuusmaissa syvenevässä krii-
sissä. Vaikka Pohjoismaat ovat tähän saakka
kyenneet suhteellisen hyvin säilyttämään yh-
teiskunnalliset hyvinvointipalvelunsa ja kehit-
tämään niitä, sosiaali- ja terveydenhuollon
kriisi on täälläkin näkyvissä.

Kun yhteiskunnan sosiaali- ja terveys-
palvelut eivät mm. varojen ja työvoiman
puutteen vuoksi kykene tarjoamaan kaikkia
niitä palveluja, joita niiltä edellytetään, vastuu
yksilön terveydestä ja toimeentulosta sälyte-
tään yhä enemmän hänelle itselleen. Näin käy
varsinkin niiden sairauksien ja sosiaalisten
ongelmien osalta, jotka katsotaan itse aiheute-
tuiksi. Tähän ryhmään kuuluvat alkoholisai-
raudet ja muut ns. elintasosairaudet. Tämä
piirre on selvästi nähtävissä Pohjoismaissakin.
Uhkana on sosiaalisen erottelun jyrkentymi-
nen, koska esimerkiksi alkoholisairauksista
kärsivistä vain osalla on edellytyksiä hankkia
tuntuvasti varoja v aativaa yksityistä hoitoa.

Euroopan taloudellinen yhdentyminen on
monella tapaa haaste pohjoismaisille hyvin-
vointiyhteiskunnille, ei vain sitä kautta, miten
alkoholiolot kehittyvät, vaan myös monessa
muussa mielessä. Siksi olisi tärkeää, että
Pohjoismaat pyrkisivät yhteisvoimin, Tanska
EY:ssä ja muut Pohjoismaat EY:n ja EFTA:n
välisissä neuvotteluissa, vaikuttamaan siihen,
että ns. sosiaalinen ulottuvuus korostuisi
yhdentymisprosessissa ja että se ymmärrettäi-
siin huolenpidoksi hyvinvointiyhteiskunnan
kehittämisestä.

Jorma Hentilä
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