
Alhoholi raaintolan rahasampo?

Jukka Salomaa

Tässä artikkelissa tarkastellaan anniskelura-
vintoloiden kannattavuuden kehitystä vuonna
1969 toteutetun alkoholilain muutoksen jälkeen
ja etsitään tekijöitä, joilla tapahtunutta kehi-
tystä voidaan selittää. Selkeämmän kuvan
saamiseksi alan kehitystä verrataan muiden
toimialojen vastaavaan kehitykseen.

K annatt avuu de n ka s vu huip p ulu okk a a

Anniskeluravintoloiden käyttökatteellar mi-
tattu kannattavuus on vuoden 1969 jälkeen
noussut kaksinkertaiseksi. Koko myynnin käyt-
tökate oli 1970-luvun puolivälin jälkeen keski-
määrin runsaat 5 prosenttia ja l980-luvun
puolivälissä runsaat B prosenttia. Vuosina
l9B7-l9BB käyttökate oli jo yli ll prosenttia.

Tapahtuneen katekehityksen seurauksena
anniskeluravintolat ovat nousseet katetasol-
taan viiden heikoimman palvelutoimialan
joukosta palvelutoimialojen mediaanikatteen
paremmalle puolelle. Vuodesta 1978 vuoteen
l987 ravintoloiden käyttökate nousi 3 prosent-
tiyksikköä. Kaikista vertailutoimialoista vain
neljä (paperiteollisuus, kivenjalostus - lä-
hinnä betoniteollisuus, maanrakennus ja talle-
tuspankit) pystyi yhtä hyvään tai parempaan
suoritukseen (kuvio l).

Vertailussa mukana olevista 19 toimialasta
vain kahdeksassa käyttökateprosentti oli suu-
rempi kuin ravintoloilla. Pankkeja lukuun
ottamatta kaikki ovat aloja, joiden toiminta
perustuu kalliiden laitteiden käyttöön. Näiden
laitteiden uus- ja korjausinvestointien rahoitta-
miseksi käyttökatteen tason on tällaisilla

rKäyttökate = liikevaihto kaikki varsinaisesta
toiminnasta aiheutuneet kulut (palkat, raaka-aineet,
vuokrat, muut muuttuvat ja kiinteät kulut). Käyttökate
on yrityksen tärkein tulorahoituksen lähde, jolla mm.
investointeja rahoitetaan.
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toimialoilla oltava korkeampi kuin aloilla,
joiden toiminta perustuu työpanoksen käyt-
töön. Esimerkiksi tukku- ja vähittäiskauppaan
sekä matkatoimistoihin verrattuna ravintoloi-
den käyttökateprosentti on kaksin-kolminker-
tainen.

Toimialojen kannattavuusvertailuissa kate-
tarkastelu ei annakaan oikeaa kuvaa toiminnan
suhteellisesta kannattavuudesta. Tämä johtuu
juuri toimialojen erilaisesta tuotannon panos-
rakenteesta ja pääomavaltaisuudesta. Pää-
omavaltaisen raskaan teollisuuden investointi-
ja poistotarve ja siten katetarve on paljon
suurempi kuin esim. pienellä pääomapanok-
sella toimivien palvelualojen. Tästä syystä
sijoitetulle pääomalle saatua tuottoa pidetään
parempana mittarina toimialojen keskinäisissä
kannattavuusvertailuissa.

Toimialakohtaisista sijoitetun pääoman
tuottoprosenteista (jatkossa merk. SIPO-%) ei
ole saatavilla riittävästi vertailukelpoisia tie-
toja. Alkon ravintolaseurannan mukaan ravin-
toloiden sijoitetun pääoman tuoton mediaani
oli vuosina l9B2-1987 keskimäärin 11,5 pro-
senttia. Teollistamisrahasto Oy:n (TR) toimi-
alakatsausten mukaan elintarvike- ja TEVA-
teollisuuden toimialojen vastaavat luvut vuo-
den l98l jälkeisellä periodilla olivat vaihdellen
8,5-13 prosenttia. Huonekalu-, rakennus-
puusepän ja muovituoteteollisuuden keskimää-
räiset sijoitetun pääoman tuotot olivat vaihdel-
len 1l-13,5 prosenttia ja metalliteollisuuden
toimialojen vastaavat luvut ll-20 prosenttia.
Kymmenestä TR:n katsausten toimialasta vain
neljällä sijoitetun pääoman tuotto oli selvästi
parempi kuin anniskeluravintoloiden, joten
sijoitetun pääoman tuotolla mitattu ravintoloi-
den suhteellinen kannattavuus näyttää olevan
vähintään yhtä hyvä kuin katetarkastelun
perusteella.

Tunnuslukujen painotetun keskiarvon tar-
kastelu a\taa sijoitetun pääoman tuotolla
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Kutio l. Katekehitys toimialoittain, käyttökate % liikevaihdosta (pankit: 7o korko- ja muista tuotoista)
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mitatun kannattavuuden tasosta edellä esitet-
tyä huonomman kuvan. Esimerkiksi vuosina
l9B3-1987 Alkon seuranta-aineiston ravinto-
layritysten SIPO-prosentin painotettu keski-
arvo oli keskimäärin B ja hotellien vastaava
tunnusluku keskimäärin 5. Myös Teollistamis-
rahaston hotelliasiakkaiden vastaava tunnus-
luku oli keskimäärin noin 5 prosenttia ja
ravitsemisosastojen erilliskatteet olivat negatii-
visia joka vuosi tänä aikana.

Painotettujen keskiarvojen mediaania
alempi taso ja hotellien ravitsemisosastojen
erilliskatteet viittaavat siihen, että suurten
ravintolayritysten kannattavuus on huomatta-
vasti heikompi kuin pienten ja keskisuurten.
Ongelmana on kuitenkin se, että SIPO-
prosentin tasoon vaikuttaa olennaisesti se,

toimiiko yritys omissa vai vuokratiloissa.
Omissa tiloissa toimivalla yrityksellä pääoman
tuoton tunnusluku jää heikommaksi kuin
vuokratiloissa toimivalla, vaikka niiden netto-
tulos ja korkokulut (tunnusluvun osoittaja)
olisivat yhtä suuret. Vuonna l9B7 Alkon
seuranta-aineiston yrityksistä 2/3 toimi vuok-
ratiloissa. Miten kiinteistöjen omistussuhteet
jakautuivat erikokoisten yritysten kesken, ei ole
tiedossani. Kiinteistöjen erilaiset omistussuh-
teet saattavat kuitenkin osaltaan selittää
mediaanin ja painotetun keskiarvon tasoeroa.

Vaikka ravintolayritysten kannattavuudessa
on suuria tasoeroja, on kiistatonta, että alan
kannattavuus on 1980-luvulla olennaisesti
kohentunut. Kannattavuuden paranemiseen
voi olla lähinnä kolme eri syytä. Se voi perustua
tuote- tai palveluyksikköä kohden laskettujen
panoskustannusten alenemiseen, jota ei siirretä
hintoihin. Yksikköpanoskustannusten alenemi-
nen puolestaan voi olla joko panosten käytön
tehostamisen tai niiden suhteellisten hintojen
alenemisen seurausta. Kolmas s1y kannatta-
vuuden kohentumiseen voi olla joko kysyntä-
paineista (vapaan hinnanmuodostuksen
aloilla) tai hintojen määräytymismekanis-
meista (hintasäännöstelyn alaisilla aloilla)
johtuva lopputuotteiden hintojen yksikkökus-

'Yksikkötyökustannukset
= työvoimakulut : myynnin volyymi

työpanos työpanos

= työvoimakulut
myynnin volyymi

Alkoholipolitiikka 54 (1989):6

tannuksia nopeampi nousu. Seuraavassa tar-
kastellaan, mikä tai mitkä näistä tekijöistä ovat
johtaneet ravintoloiden tuloksen nousuun.

Kehno tuottatuuden kehitys ja
nopea kustannusten nousu

Ravintoloiden varsinaisista toimintakuluista
työvoiman osuus on kolmannes, ja se onkin
ravintoloiden tuotantopanoksista tärkein. Alan
kannattavuuden nousu ei ole kuitenkaan pe-
rustunut yksikkötyökustannusten2 alenemiseen
(taulukko l).

Kaikista vertailutoimialoista työn tuottavuu-
den nousu on paria viime vuotta lukuun
ottamatta ollut hitainta anniskeluravintolois-
sa sekä majoitus- ja ravitsemistoiminnassa
yleensä. Tosin anniskelun harjoittajat pystyne-
vät ainakin osittain perustelemaan kyseistä
tehottomuutta alkoholilain määräyksillä annis-
kelun valvonnasta sekä Alkon ja sosiaali- ja
terveysministeriön itsepalveluun kielteisesti
suhtautuvalla anniskelulupapolitiikalla.

Vuosia l987- l9BB lukuun ottamatta työtun-
tia kohden lasketut työvoimakustannukset ovat
nousseet nopeimmin majoitus- ja ravitsemistoi-
minnassa ja erityisesti anniskeluravintoloissa.
Pääosin työvoimakustannusten nopea nousu
ravintoloissa johtuu ilmeisesti alalla tapahtu-
neista palkkaliukumista ja ylityökorvauksista,
sillä majoitus- ja ravitsemistoiminnan kuukau-
sikeskiansiot eivät Tilastokeskuksen palkkati-
lastojen mukaan ole vuodesta 1976 nousseet
olennaisesti nopeammin kuin esim. muilla
liikealan toimialoilla - ehkä paria viime vuotta
lukuun ottamatta. Sama pätee Hotelli- ja
ravintolaneuvosto ry:n (HRN) julkaisemiin
säännöllisen työajan keskiansioihin.

Vuosina l9B0- 1986 yksikkötyökustannukset
ovat anniskeluravintoloissa nousseet keskimää-
rin yli ll prosenttia vuodessa, kun ne avoimilla
toimialoilla ovat nousseet 2-6 prosenttia ja
muilla kotimarkkina-aloilla 5-9 prosenttia.
Tämä merkitsee sitä, että vuodesta 1976

anniskeluravintoloiden yksikkötyökustannuk-
set ovat nousseet 20- 160 prosenttia enemmän
kuin vertailutoimialoilla. Vuosina l987-l9BB
yksikkötyökustannusten nousuvauhti on ravin-
toloissa hidastunut lähelle vertailutoimialojen
mediaania, joskin se on vielä ollut mediaania
nopeampaa (taulukko 1).
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Taulukko 1. Työvoimapanos toimialoittain , kasvu 7o vuodessa
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Lähteet: Tilastokeskus: Kansantalouden tilinpito
HRN: Kannattavuustutkimukset
HRN: Taskutilasto

Kuuio 2. Ravintoloiden käyttöasteindeksi (myynnin vo-
lyymi/asiakaspaikat [1985 : 100])

ind.

1979 80 81 82 83 84 85 86 87 88

Lähteet: HRN: Taskutilasto
Oy Alko Ab: Alkoholitilastollinen vuosikirja
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Ravintoloiden toimialakohtaisesta raaka-
aineiden käytöstä ja sen tehokkuudesta ei ole
saatavilla tietoja, mutta siinä tuskin on
tapahtunut olennaisia muutoksia. Alkoholijuo-
mat ainoastaan kulkevat ravintolan kautta
kuluttajille ja ruoka-annoksiin tarvitaan sama
määrä raaka-aineita kuin ennenkin. Vuodesta
1976 ovat myös sekä alkoholijuomien että
ravintoaineiden reaalihinnat nousseet. Kaiken
kaikkiaan näyttää siis siltä, että ravintoloiden
kannattavuuden nousu ei perustu työ- tai
raaka-ainepanosten yksikkökustannusten ale-
nemiseen joko toiminnan tehostumisen tai
panoshintojen alenemisen seurauksena. Entä
pääomapanos?

Käyttöaste alentunut

Anniskeluravintoloiden investoinneista on
saatavilla vain hajanaisia tietoja, joten ravinto-
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loiden investointiasteen kehitystä ei voida
verrata vastaavaan kehitykseen muilla aloilla.
Kapasiteetin käyttöasteen kehitys viittaa kui-
tenkin siihen, että alan investoinnit ovat olleet
nykyisellä tulo- ja hintatasolla vallitsevaan
kysyntään nähden selvästi ylimitoitetut.

Anniskeluravintoloiden käyttöaste on alen-
tunut lähes koko 1980-luvun ajan ja oli vuonna
lgBB noin kuudenneksen pienempi kuin 1970-

luvun lopussa (kuvio 2). Nain ollen toimintaan
sitoutuneen omaisuuden käytön tehostuminen-
kaan ei selitä ravintoloiden kannattavuuden
kasvua.

Vuodesta l9B0 anniskeluoikeuksien ja asia-
kaspaikkojen määrä on noussut noin 50

prosenttia. Tämä yrittäjien määrän kasvu ei ole
kuitenkaan lisännyt alan hintakilpailua, vaan
kilpailu on saanut muita muotoja. Erityisesti
l980-luvulla ravintolat ovat käyttäneet satoja
miljoonia tilojensa uudistamiseen ja uuden
imagon luomiseen, mikä on edelleen lisännyt
tarvetta katteiden kasvattamiseen (vrt. esim.
Talouselämä 33/1986 ja Talouselämä l/1989).

ßi tehokkuu.s, üaan hintakilpaölun puute

Alko säätelee ravintoloiden toimintaa kah-
della tavalla: myöntämällä ja peruuttamalla
anniskelulupia sekä määräämällä anniskelu-
myynnin ylimmät ja alimmat sallitut hinnat.
Periaatteessa ravintolat voisivat asettaa hin-
tansa mihin tahansa ylärajan ja vähittäismyyn-
tihinnan (alarajan) välille. Ilmeisesti vähäi-
sestä kilpailusta johtuen peräti kolme neljän-
nestä ravintoloista perii asiakkailtaan maksimi-
hinnan. Saattaakin olla, että maksimihinnat
ovat muodostuneet eräänlaisiksi ohjehinnoiksi,
joita useimmat ravintolat noudattavat. Tosin
vuoden 1989 heinäkuussa anniskeluhinnat
olivat 0,4 prosenttia alemmalla tasolla kuin
saman vuoden tammikuussa. Muutos on
kuitenkin niin pieni, että se voi johtua yhtä
hyvin laskentatarkkuudesta kuin hintakilpai-
lun lisääntymisestä. Kun sallittuja maksimi-
hintoja on ravintoloiden toimintavapauksien
lisäämiseksi vuosien mittaan nostettu no-
peammin kuin Alkon vähittäismyyntihintoja,
ovat kilpailun puute ja yleinen maksimihinnan
soveltaminen nostaneet sekä anniskeluhintoja
että ravintoloiden saamia katteita.

Ravintoloiden asiakaspaikkojen määrän no-
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Kuaio 3. Anniskelun myyntikatteet juomaryhmittäin, o/o

hankintahinnasta (keskim. liikevaihtoverottoman annis-

keluhinnanja hankintahinnan erotus suhteessa hankinta-
hintaan)
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Löhteet: Oy Alko Ab: Alkoholitilastollinen vuosikirja ja
Kuntakohtaiset tilastot

pea kasvu ja käyttöasteen aleneminen eivät
ilmeisesti ole olennaisesti lisänneet hintakilpai-
lua. Toisaalta sekä hintojen että erityisesti
ravintolatiheyden merkitys anniskelukulutuk-
seen vaikuttavina tekijöinä on suhteellisen
pieni ja ainakin ravintoloiden asiakaspaikkojen
määrän merkitys on ilmeisesti vähenemässä
ravintolatiheyden kasvaessa (vrt. esim. Salo
1987; Salomaa l9B7). Alkossa tehtyjen ar-
vioiden mukaan ravintoloiden anniskelu olisi
vuosina 1986-l9BB ilman hintamuutoksia
kasvanut 0,3 litraa täysi-ikäistä asukasta
kohden. Tästä noususta vain 0,06-0,08 litraa
johtui ravintolapaikkojen määrän kasvusta,
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Kuaio 4. Ravintolahinnat OECD-maissa, majoitus- ja
ravitsemistoiminnan suhteellinen hintataso vuonna l985
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nen ero laski alle B0 prosentin, kääntyi vuonna
l9B2 uudelleen nousuun ja päätyi 90 prosentin
tuntumaan vuonna l9BB (kuvio 3). Koska
liikevaihtovero on tarkasteluperiodin aikana
noussut ll prosentista l6 prosenttiin, ovat
anniskelun kuluttajahintojen ja vähittäismyyn-
tihintojen erot edellä mainittuja suuremmat.
Vuonna 1969 oli anniskelun kuluttajahintojen
ja vähittäismyyntihintojen välinen ero 69
prosenttia, vuonna 1975 jo l15 prosenttia ja
vuonna 19BB 124 prosenttia.

Rattintolahinnat maailman korkeimpöa

Vuonna l9BB ravintoloiden anniskeluhinnat
olivat siis keskimäärin 2,2-kertaiset vähittäis-
myyntihintoihin verrattuna. Juomaryhmittäin
hintasuhteissa on huomattavia eroja: vuonna
19BB long drink -juomien anniskeluhinnat
olivat keskimäärin "vain" 90 prosenttia vähit-
täismyyntihintoja korkeammat, kun taas väke-
vien viinien hinnat olivat kolminkertaiset
vähittäismyyntihintoihin verrattuna. Saman-
laiset erot näkyvät liikevaihtoverottomista
hinnoista lasketuissa myyntikatteissa (kuvio 3).

Anniskeluhintojen nopea nousu onkin mer-
kittävästi vaikuttanut siihen, että majoitus- ja
ravitsemistoiminnan hintataso on Suomessa
OECD-maiden korkein Norjan ja Japanin
jälkeen (kuvio 4).

Vuodesta l9B0 vuoteen 19BB ravintoloiden
anniskeluhinnat nousivat keskimäärin 9,3
prosenttia vuodessa eli 0,6 prosenttia no-
peammin kuin niiden vastaavat hankintahin-
nat ja 2 prosenttia nopeammin kuin kuluttaja-
hinnat keskimäärin. Vastaavana aikana muun
myynnin fosta 4/5 oli ruokamyyntiä vuonna
l9BB) hinnat nousivat 8,1 prosenttia vuodessa
eli keskimäärin noin 1,3 prosenttia nopeammin
kuin esim. ravinnon kuluttajahinnat ja prosen-
tin nopeammin kuin kaikki kuluttajahinnat
keskimäärin.

Oluthana takaa tuoton

Alkoholijuomien merkitys näkyy mm. siinä,
että anniskelun osuus ravintoloiden myyntikat-
teesta on ainakin kymmenen viime vuotta ollut
45 prosentin tuntumassa (taulukko 2).

Tuotettua palveluyksikköä kohden lasketut
reaalikatteet ovat kahdeksan viime vuoden
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n 40 80 120 160 200

Lähde: OECD: Purchasing power parities and real ex-
penditures l9B5

joka oli peräti 30 prosenttia. Pääosin kulutuk-
sen kasvu johtui nopeasta tulokehityksestä,
joka oli reaalisesti lähes l5 prosenttia kyseisen
periodin aikana. Koko 0,3 litran bruttokas-
vusta 10 prosentin reaalihintojen nousu leikkasi
noin puolet.

Ravintoloiden alkoholijuomista saaman
myyntikatteen (liikevaihtoverottoman anniske-
luhinnan ja hankintahinnan erotus ns.
anniskelukorvaus + tarjoilupalkkio) nousu on
ollut nopeata erityisesti 1970-luvulla. Vuonna
1969 olivat ravintoloiden liikevaihtoverottomat
anniskeluhinnat keskimäärin vain 50 prosent-
tia vähittäismyyntihintoja korkeammat, ja jo
vuonna 1975 ero oli noin 90 prosenttia.
1970-luvun puolivälin jälkeen tämä suhteelli-
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aikana kasvaneet anniskelussa keskimäärin 3

prosenttia ja muussa myynnissä keskimäärin 2

prosenttia vuodessa. Juomalitraa kohden las-
kettuna on huomattavasti keskimääräistä no-
peammin noussut väkevien viinien reaalikateja
keskimääräistä hitaammin long drink -juomien
reaalikate. Myös viinojen katekehitys on ollut
jonkin verran keskimääräistä hitaampaa (ku-
vio 5).

Anniskelun myyntikateosuuden pysyminen
ennallaan volyymiyksikköä kohden lasketun
katteen nopeasta noususta huolimatta johtuu
anniskelun määrän hitaasta kasvusta muuhun
myyntiin verrattuna. Vuodesta 1980 vuoteen
19BB kasvoi ravintoloiden kokonaismyynnin
volyymi keskimäärin noin 3,5 prosenttia,
anniskelun volyymi 2,8 prosenttia ja muun
myynnin volyymi 4,5 prosenttia vuodessa.

Vahva olut ja viinat kattavat 3/4 ravintoloi-
den anniskelun arvosta ja 4/ 5 alkoholimääristä.
Niinpä ravintolat saivat näistä juomista noin
75 prosenttia anniskelukatteestaan. Yhdessä
muun myynnin kanssa viinat ja oluet kattoivat
lähes 90 prosenttia ravintoloiden myyntikat-
teesta vuonna l9BB.

Ilmeisesti anniskelu on selvästi kannatta-
vampaa kuin muu ravintolatoiminta, sillä
alkoholimyynnin ja kannattavuuden välillä
ndyttää olevan selvä riippuvuus. Mitä suu-
rempi on alkoholimyynnin osuus, sitä parempi
on kannattavuus. Olutravintoloiden alkoholi-
myynnin osuus oli vuosina 1984-l9BB keski-
määrin suurin ja niin oli käyttökatekin.
Ruokaravintoloilla tilanne oli täysin päin-
vastainen: alkoholimyynnin osuus oli pienin ja
kannattavuus heikoin. Vastaavasti kortteli- ja
kantapaikoissa alkoholimyynnin osuus oli
pienempi kuin olutravintoloissa, mutta suu-
rempi kuin viihderavintoloissa. Sama oli
tilanne kannattavuuden suhteen. Kortteli- ja
kantapaikkojen keskimääräinen käyttökate oli
hieman pienempi kuin olutravintoloiden,
mutta suurempi kuin viihderavintoloiden (tau-
lukko 3).

Kehitys talousteorian mukainen

Pääpiirteissään ravintola-alan kehitys on
säännöstelyn vaikutuksista saatujen talous-
tieteen tulosten mukainen. Taloustieteellisessä
kirjallisuudessa on käsitelty laajasti taloudel-
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Taulukko 2. Anniskeluravintoloiden myyntikatteen jakau-
tuminen vuosina l97B ja l9BB, Mmk

1978 I9BB

myynti
liikevaihto

-myyntikate yhteensä

- alkoholijuomat

- muut

2 701,1

2 322,9
t 270,6

550,7
791,9

10 097,8
B +82,2
4 979,1
2 203,8
2 77s,3

2
3

4
5

6
7

8

160

150

140

130

120

110

100

90

80

Liihteet: Oy Alko Ab: Alkoholitilastollinen vuosikirja
Hakala 1979- 1989

HRN: Taskutilasto

Kuaio 5. Reaalinen myyntikate/myynnin volyymi anniske-
luravintoloissa (ind. 1978 : 100)

ind.

82 84 86 88

I : väkevät viinit
2 : muut väkevät juomat
3 : fV-olut
4 : anniskelu yht.
5 : muu myynti yht.
6 : long drink -juomat
7 : viinat
8 : miedot viinit

Lähteet: Oy Alko Ab: Alkoholitilastollinen vuosikirja ja
Kuntakohtaiset tilastot
HRN: Kannattavuustutkimukset ja Taskutilasto
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Taulukko 3. Käyttöaste ja kannattavuus ravintolatyypeittäin vuosina 1984-1987

1984

myynti/asiakaspaikka/vuosi
I 000:ta mk vuoden 1985 hinnoin

l9B5 1986 r9B7 19BB

ruokaravintolat
viihderavintolat
olutravintolat
kortteli- ja kantapaikat

26,1
1B,B

30,2
26,1

20,3
19,0
JJ,J
26,0

28,
IB,
30,3
25,3

27,1
18,6

29,7
26,6

6

9
21,7
19,4
27,8
26,6

1984 l9B5 l987 I9BB

alkoholimyynti
7o kokonaismyynnistä

1986

ruokaravintolat
viihderavintolat
olutravintolat
kortteli- ja kantapaikat

32

65

74
69

34
69
76

72

34
67
74

70

JJ

66
/5
69

29,s
65
74
70

1984 l9B5 l987 19BB

käyttökate-% (HRN)
l986

ruokaravintolat
viihderavintolat
olutravintolat
kortteli- ja kantapaikat

7,0
99

I 1,5
q,

8,3
q,

10,4
9,7

6,9
8,2
B,B

10,1

t0,2
11,2

I 1,6

ll,1

qo
13,4
14,1

13,2

Lähteet: HRN: Kannattavuustutkimukset l9B5- l9B9
Hakala l9B5-1989

lista säätelyä ja kontrollia - säätelyn syitä,
keinoja ja seurauksia. Hintasäännöstelyn vai-
kutuksia on tutkittu jo kauan. Jo 1960-luvulta
on saatu tuloksia, joiden mukaan eri tavoin
toteutetut säännöstelyinuodot sellaisinaan joh-
tavat helposti tehottomuuteen ja kilpailun
vinoumaan. Seuraavassa käsitellään lyhyesti
eräitä teorian päätuloksia.

Klassiseksi on muodostunut ns. Averch-
Johnson-efekti: voittoa maksimoivalla yrityk-
sellä, jonka pääoman tuottoastetta säännöstel-
lään, on yllyke käyttää taloudellisesti tehotonta
tuotantotekniikkaa, johon liittyy liiallinen
pääomavaltaistuminen työvoiman käyttöön
verrattuna. Tämä johtuu siitä, että yritys voi
lisätä kokonaisvoittojaan lisäämällä sitä pää-
omaa, josta tuotto lasketaan (Averch &
Johnson 1962).

Averch-Johnson-efekti ei ole suoraan sovel-
lettavissa menettelyyn, jossa säännöstely koh-
distuu yritysten kokonaisvoittoon joko
määrittelemällä yritysten ylijäämälle yläraja
tai asettamalla tuotteille enimmäishinnat.
Tällaisen säätelyn vaikutuksista on saatu mm.
seuraavia tuloksia:
oro

Toimiessaan alalla, jolle pääsy on
rajoitettu ja jota säännöstellään yritysten
voiton tasoa rajoittamalla, yrityksillä on yllyke
lisätä kustannuksia yli tarpeellisen minimin
(taipumusta tuhlailuun) (Albon & Kirby
1eB3).

Jos jotakin toimialaa säännöstellään
asettamalla hinnat toimialakohtaisen suoritus-
mittarin (performance measure) perusteella,
saattaa tällainen menettely pitää hinnat niin
ylhäällä, että tehottomatkin yritykset pysyvät
alalla. Samalla se rohkaisee tehotonta yritys-
toimintaa Averch-Johnson-efektin vaikutuk-
sesta ja yllyttämällä liiallisiin kustannusten
lisäyksiin (Daughety l9B4).
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English Summary

Jukka Salomaa: Alkoholi - raaintolan rahasampo?
(Alcohol - the restaurant's gold mine?)

The profitability ofrestaurants licensed to serve alcohol
has improved at an unprecedented rate since the
mid-1970s. The growth of the operating margin has been

faster in only four of 19 comparable fields of business. In
1987 the operating margin for licensed restaurants was

double that of wholesale and retail businesses, travel
agencies, the accommodation sector and other food-
serving businesses. Also when calculated as profit on
invested capital, the profitability of licensed restaurants
has been above the industry average during the 1980s.

The increased profitability oflicensed restaurants is not
based on improved elficiency, which would have lowered
expenses. Since the mid-1970s, growth in restaurant
productivity has been slower, and growth in labour costs

per employee faster, than in any of 16 comparable lines of
business. The level of utilization of restaurant capacity
has actually decreased by a sixth from the l9B0 level.

The increased profitability is based on strong growth in
demand and on lack of competition caused by price
control. Alko Ltd regulates restaurants by granting and
revoking alcohol licenses, as well as fixing maximum

prices. Still the significance of prices, and especially the
density of restauränts, as factors of consumption
regulation has decreased. In 1986-88, Ibr example,
restaurant capacity grew 30 per cent, whereas the
corresponding increase in consumption was estimated at
0,06-0,08 litres of pure alcohol per capita of the adult
population.

Although the number of restaurants grew by almost 50
per cent in the 1970s, this growth has not increased price
competition; instead, competition has manifested itself in
other ways. During the l980s, restauranteurs have spent
hundreds of millions on interior decorating and on the
creation of a new restaurant image, which has increased
pressure to raise the profit margin.

Due to lack of price competition, three-quarters of
restaurants charge maximum prices for alcohol. As a
result, the fixed-price sales margin per litre rose an
average of 3 per cent a year in the 1970s. The sale of
alcohol is more profitable for restaurants than their other
activities. In l9B4-88, the profit level for restaurants
varied according to the proportion of alcohol sales: the
greater the proportion of alcohol sales, the higher the
operating margin.
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