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Aiemmin julkaistuissa OECD-maiden alkoho-

lin kulutusta käsitelleissä artikkeleissani (Sa-

lomaa 1990b & 1990c) tarkastelin tärkeimpien
alkoholin kulutukseen vaikuttavien tekijöiden
tasoaja kehitystä eri maissa sekä etsin selitys-

tä eri maiden kulutuksessa vuosien mittaan ta-

pahtuneille muutoksille. ?issä artikkelissa et-

sin syitä kulutuksen suuriin taso-ja rakenne-

eroihin eri maiden välillä.
Aiemmin julkistetuista artikkeleista jälkim-

mäisessä esitettiin maakohtainen analyysi, jon-

ka perusteella näyttää siltä, että kaikissa ver-
tailumaissa alkoholijuomien kulutuksen kehi-
tys selittyy pääosin samoista tekijöistä. Tulo-
kehitys oli kaikissa vertailumaissa tärkeä al-

koholijuomien kulutusta selittävä tekijä. Sa-

moin vähintään yksi väestön ja yhteiskunnan
rakennemuutoksia kuvaavista muuttujista (alle

30-vuotiaiden osuus täysi-ikäisestä väestöstä,

vastaava yli 5S-vuotiaiden osuus. työttömyysas-

te) oli tärkeä alkoholijuomien kulutuksen vaih-

telujen selittäja. Paria poikkeusta lukuun ot-

tamatta alkoholijuomien hinnat olivat merkit-
täviä kulutuksen vaihteluiden selittäiiä, ja net-

tomatkailulla oli merkittävä vaikutus joiden-

kin maiden kulutuksen kehitykseen.

Maakohtaisen analyysin perusteella näyttää

siis siltä, että alkoholijuomien kulutuksen

muutoksia ajan kuluessa voidaan suurelta osin

selittää samoilla tekijöillä kaikissa vertailu-
maissa. Niin ollen voitaneen olettaan että myös

merkittävä osa eri maiden kulutuksen taso-

eroista voidaan selittää näiden yhteisten teki-
jöiden eroilla. Luonnollisesti myös kulutusta-

pojen, asenteiden yms. tekijöiden erot aiheut-

tavat tuntuviakin eroja alkoholin kulutusta-

soon eri maitten kesken.

MENETEti'IA JA AINETSIO

Jäljempänä esitettävät tulokset perustuvat ra-

portissa tarkemmin selitettyihin lineaarisiin
kysyntämalleihin (Salomaa 1990a). Tävoittee-

na oli löytää ne yhteiset teküät, jotka parhai-

ten selittävät kokonaiskulutuksen tason vaih-

teluita kaikista vertailumaista muodostetussa

aineistossa. Mallin käyttö perustuu ajatukseen,

että tulo- ja hintataso, väestörakenne, työttö-

myysaste ja nettomatkailun taso vaikuttavat al-

koholin kulutukseen kaikissa aineiston mais-

sa samalla voimalla ja samansuuntaisesti. Tiä-

män vaikutuksen suunnan ja suuruuden il-
moittaa kunkin muuttujan kertoimen saama

arvo mallissa. Lisäksi oletetaan erilaisten ku-

lutustapojen ja -tottumusten ym. maakohtais-

ten tekijöiden aiheuttavan eroja alkoholin ko-

konaiskulutuksen tasoon. Periaatteessa saman-

laista aiattelua on sovellettu Suomessa Helsin-

gin seudun kuntien muodostamaan aineistoon
(Salomaa 1988).

Kysyntämalli perustuu siis kaikkien vertai-

lumaiden aineistosta yhdistettyyn poikkileik-
kausaikasarja-aineistoon. Selitettävänä muut-

tujana on kulutusikäistä asukasta kohden las-

kettu absoluuttialkoholin määrä litroina kai-

kissa vertailumaissa. Selittävinä muuttujina
ovat asukasta kohden laskettuien kulutusme-
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nojen reaaliarvo dollareina kaikissa vertailu-
maissa, alkoholijuomien vähittäismyynnin
reaalihinnat kaikissa vertailumaissa. alle 30-
ja yli 55-vuotiaiden osuudet täysi-ikäisestä

väestöstä kaikissa vertailumaissa sekä työttö-
myysaste ja nettomatkailutulot asukasta koh-
den kaikissa vertailumaissa. Maakohtaisten ta-

pojen, tottumusten yms. tekijöiden vaikutuk-
sia mitataan maakohtaisilla dummy-muuttujil-
la. Jokaisella vertailumaalla on oma dummy-
muuttajansa - yhtä maata lukuun ottamatta
(tämä johtuu estimointitekniikan aineistolle
asettamista vaatimuksista). Lisäksi Pohjolan
rnonopolimaiden kulutusta selitetään tarjon-
tarajoituksia mittaavilla muuttujilla (monopo-

liyhtiön myymälät/täysi-ikäinen väestö ja Ruot-

sissa keskiolut-dummy).
Eri maiden taloudellisten tekijöiden saatta-

minen vertailukelpoisiksi edellyttää kulutta-
jien tulojen mittaamista todellisen ostovoiman

perusteella ja maiden hintatasoerojen ottamis-

ta huomioon sekä valuuttakurssimuutosten
vaikutusten eliminoimista. Tästä syystä tulo-
muuttujana käytetään reaalisen ostovoiman ta-

soeroja mittaavalla indeksillä (Salomaa 1990a,

taulukko 8, s. 37) tasokorjattuja yksityisen ku-
lutuksen volyymi-indeksejä. Vastaavasti hinta-
muuttujana käytetään alkoholijuomien vähit-
täismyynnin hintatasoeroja mittaavalla indek-
sillä (Salomaa 1990a, taulukko 6, s. 3l) taso-

korjattuja vähittäismyynnin reaalihintaindek-
sejä. Aineistossa on mukana 15 maata ja ha-

vainnot ovat vuosilta 1963-1987 (oistakin
maista alku- tai loppupään havainnot puut-
tuvat).

IULO- JA
H I N TA E ROI TA R, KE I 

'YI 
P !A

Tulosten perusteella näyttää siltä, että yli puo-
let havaintoaineistoon kuuluvien maiden alko-

holin kulutuksen tasoeroista ja niiden vaihte-

luista selittyy taloudellisista tekijöistä. Kun
mallissa ovat mukana vain tulo- ja hintateki-
jät, on rnallin selitysaste 55 prosenttia. Kun sii-

hen lisätään työttömyysaste sekä kuluttajaväes-

tön ikärakennelta kuvaavat muuttujat ja net-

tomatkailutulot, nousee mallin selitysaste 60

prosenttiin. Kun malliin vielä lisätään Rans-

kaan liittyvien erityistekijöiden vaikutuksia
mittaava dummy-muuttuja ja trendio nousee

selitysaste yli 25 prosenttiyksikköä. Loput
maakohtaisten tekijöiden vaikutuksia mittaa-
vat muuttujat lisäävät selitysastetta enää 10

prosenttiyksikköä. Vaikka siis tulo- ja hinta-
tasoerot selittävät yli puolet alkoholin kulutus-
tason vaihteluista, maakohtaiset tekijät selit-

tävät niistä lahes yhtä suuren osan.

Koko aineiston vaihtelua selittävässä lopul-
lisessa mallissa tulojen suhteellinen merkitys
on samaa luokkaa kuin hintojeno joiden mer-
kitys puolestaan on suurempi kuin muiden ta-

loudellisten muuttujien. Monopolimaiden tar-
jontamuuttujista vain Suomen myymälämää-

rä ja Ruotsin keskiolutkausi olivat tilastollisesti

merkitseviä, Maakohtaisista muuttujista oli
Ranskaan ja ltaliaan liittyvien suhteellinen
merkitys huomattavasti muita suurempi. Tiä-

rnä viittaa siihen, että näiden maiden kulutus-
tavoissa ja -rakenteissa on tavallista enemmän

erityispiirteitä, jotka aiheuttavat keskimääräis-

tä suurempia eroja absoluuttialkoholin koko-

naiskulutukseen.
Vaikka täysi-ikäistä asukasta kohden laske-

tun kulutuksen taso aineistossa vaihtelee Nor-
jan viidestä Ranskan lähes 20 litraan absoluut-

tialkoholia. pystytään kulutuksen tasoa ja sen

vaihteluita selittämään näinkin karkealla mal-

lilla suhteellisen hyvin. Testisuureiden perus-

teella voidaan sanoa. että 90-95 prosentin to-

dennäköisyydellä mallin sisältämät hypoteesit
jäävät voimaan. Siten esimerkiksi oletus, jon-
ka mukaan yhteiset tekijät, kuten tulot, hin-
nat jne., vaikuttavat vertailumaissa saman-

suuntaisesti ja yhtä suurella voimalla, pitää
riittävän tarkasti paikkansa useimpien aineis-

ton maiden kohdalla. Aineistoon kuuluvista 15

maasta vain kolmessa selitysvirhe on yli litran
suuruinen yli neljän vuoden yhtäjaksoisen pe-

riodin aikana (USA, Australia, Thnska; kuvio
I). Yleensä toteutuneen ja mallilla lasketun ku-
lutustason ero on alle 0.5 litraa.

Täulukossa I on laskettu lopullisen mallin
avulla arviot siitä, mihin suuntaan ja miten
paljon eri tekÜät aiheuttavat eroa vertailumai-
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Taulukko,l. Eri tekijöiden vaikutus kokonaiskulutuksen tasoeroihin Suomeen verrattuna vuonna 1985,

l/kulutusikäinen väestö

tulo-
taso

hinta-
taso

työttömyys- turismi
aste

maakohtaiset

tekijät
selitys-

virhe

Norja
Ruotsi

Irlanti

Kanada
Hollanti
Iso-Britannia
I]SA

Australia
Itävalta
Belgia
Tanska

Ranska

Italia
Espanja

I,79
0,I1
0,35

3,43

r,16
2,5r
2.05

1,56

0,42
r,3B
ooo

0,51

-0,24
0,35

0,83

0,57

0,26

-1,40

-0,5I
0,44

I,60

0,08

0,07

-0,42

_O,IB

-0,19
-0,2t
-0,07

-0,1t
0,03

-0,2L
-0,14

-0,58
-0,08

0,28

0,08

-0,r3
0,30

0,0I

-1,86
-3,00

0,76
0,r9

-r,36
-0,30

6,58
t,92
7,04

-0,47
-0,30
-0,35

-r,36
-0,01
-0,04
-2,05

-0,5r
-0,05
-0,13

1,24

-0,25
o,2B

-r,89

t,27
2,45

2,38

r,58

o,l2
1,07

0,30
0,28

2,75

1,98

t,82
0,75

2,54

2,67

3,14

-0,18
-0,I9
-0,55

0,36
0,5r
0,74

den ja Suomen kulutustasoon.l lrlantia ja
Norjaa lukuun ottamatta taloudellisten teki-
jöiden nettovaikutus (tulojen, hintojen, työt-

tömyyden ja nettomatkailun erillisvaikutusten

summa) on kulutuksen tasoa (Suomeen verrat-

tuna) korottava. Vain Irlannissa, ltävallassa ja
Espanjassa kuluttajien reaalinen ostovoima on

alempi kuin Suomessao mikä alentaa kulutus-

I Erillisvaikutuksella tarkoitetaan tässä selittävässä

muuttujassa havaittujen tasoerojen vaikutusta seli-

tettävän muuttujan kokonaistasoeroon. Kun ko-

konaiskulutuksen selitysmalli on esim.

a + bx + cz + e ja muuttujien arvot maissa I ja 2 ovat

y1 = a+bx1 + czt+er. y2 : a+bxz+ cz2le2, nün
kokonaiskulutuksen tasoero (yz-yr) : b(xz-xt)+
c(zz-ztl+Gz-er) ja b(xz-xr), c(zz-zt) ovat muut-
tujien x ja z erillisvaikutukset maiden ja kokonais-

kulutuksen tasoeroon.

Kuuio 1. Kulutuksen toteutunut ja lopullisella mal-

lilla laskettu taso maittain, l/kulutusikäinen väestö

ta Suomeen verrattuna. Vastaavasti vain Nor-
jassa on alkoholijuomien hintataso korkeam-

pi kuin Suomessa, mikä alentaa kulutusta Suo-

meen verrattuna. Sen sijaan lähes kaikissa ver-

tailumaissa työttömyysaste on korkeampi kuin
Suomessao ja se alentaa alkoholin kulutusta
Suomeen verrattuna. Työttömyysaste-erojen

vaikutus on kuitenkin huomattavasti vähäisem-

pi kuin tulo- ja hintatasoerojen. Vastaavasti

nettomatkailutulot ovat lähes kaikissa maissa

korkeammat kuin Suomessa ja nostavat siten

kulutustasoa Suomeen verrattuna. Eniten mat-

kailu lisää Itävallan, Espanjan ja Italian ku-

lutusta ja eniten se vähentää Norjan kulutusta.

rAYAT JA R.AJO!IUKSET
H I LTITS EYAI SUOi'IESSA

Myös maakohtaisten tekijöiden (i akeluj ärj es-

telmien, kuluttajien ikäjakaumien, kulutusta-

pojen ja -rakenteiden) erot lisäävät yleensä ku-

ATXOHOI.IPOI.ITIIKKA
56 (r99r): I

35



lutusta Suomeen verrattuna. Maakohtaisten te-

kijöiden kokonaisvaikutusten ja ikäjakauma-
vaikutusten vertailu viittaavat siihen. että vain
Norjassa, Ruotsissao Hollannissa, Isossa-Bri-
tanniassa ja Yhdysvalloissa muiden kuin ikä-
tekijöiden vaikutus on kulutusta alentava Suo-

meen verrattuna (maakohtaisten tekijöiden ko-
konaisvaikutuksen ja ikäjakaumavaikutuksen
erotus on negatiivinen). Nämä kulutustavois-
ta, jakelujärjestelmistä, asenteista ym. tekijöis-
tä johtuvat erot lisäävät viinimaissa kulutusta
Suomeen verrattuna eniten, 2-6,5 litraa.
Maakohtaisten tekijöiden suuri erillisvaikutus
näissä maissa voi johtua myös siitä, että jon-
kin yhteisen tekijän todellinen keroin poik-
keaa niiden kohdalla mallin kertoimesta eri-
tyisen paljon ja että maakohtaiset tekijät (ta-

so-dummy ja trendi) korjaavat tästä aiheutu-
van virheen. Selitysvirheet ovat suurimmat Ka-
nadan, USA:n, Tänskan ja Espanjan kohdal-
la. Niiden suhteen tulokset ovat siis epävar-
mimmat.

IKAANIYNYT vAEsTöKIN
VAIKUTTAA

Vajaat puolet vertailumaista on sellaisia, jois-
sa ikäjakauma alentaa kulutusta Suomeen ver-
rattuna. Useimmissa tapauksissa ikääntymisen

aiheuttama kulutuksen aleneminen Suomeen
verrattuna on kuitenkin vähäistä. Vain Ruot-
sin, Norjan ja Ison-Britannian kohdalla ero on
huomattava. Toisaalta viidessä maassa alkoho-
lin kulutus on noin 0,5 litraa Suomea korke-
ammalla tasolla, mikä on seurausta kulutta-
javäestön nuoremmasta ikäjakaumasta Suo-

meen verrattuna.

HINTASUHIEEI
r,TU UTTAVAT RAKE N N ETTA

Tämän artikkelin pohjana olevassa raportissa
(Salomaa 1990a) selitettiin vain kokonaiskulu-
tuksen tasoa eri maissa. Artikkelia varten pää-

tettiin kokeilla, miten hyvin kulutuksen raken-

netta eri maissa voidaan selittää taloudellisil-
la tekijöillä.

Tärkastelu tapahtuu juomaryhmittäisten
mallien avulla: erikseen selitetään väkevien
juomien, viinien ja oluiden osuutta absoluut-
tialkoholin kokonaiskulutuksesta eri maissa

vuonna 1985. Selittäjinä käytetään kotitalouk-
sien tulotasoa (indeksi, USA : l) sekä Euroo-
pan integraatio, alkoholijuomien hinnat ja ku-
lutus -artikkelini (Salomaa 1989) taulukosta 1

laskettuja juomaryhmien välisiä verosuhteita
(= I, jos absoluuttialkoholilitraa kohden las-

ketut verot ovat yhtä suuret kummassakin juo-

maryhmässä). Lisäksi käytetään joitakin maa-

kohtaisia dummy-muuttujia.
Verojen osuus alkoholijuomien hinnoista on

huomattavan suuri lähes kaikissa maissa, jo-
ten juomaryhmien väliset verosuhteet korre-
loivat voimakkaasti vastaavien hintasuhteiden
kanssa. Juomaryhmittäisestä hintatasosta ei ol-
lut käytettävissä vertailukelpoisia tietoja riit-
tävän monesta maasta, joten verosuhteita käy-

tettiin hintasuhteiden asemasta.

Alkoholijuomien juomaryhmittäistä verotus-

ta vertailumaissa on tarkasteltu esimerkiksi
runsas vuosi sitten ilmestyneessä artikkelissa
(Salomaa 1989). Koska kyseisessä artikkelissa
verotarkastelu koski vain vuotta 1985, selite-

tään kulutusrakennetta vain tämän vuoden ai-
neistolla käyttäen vertailumaiden tietoja vuo-
delta 1985.

Tulosten mukaan erityisesti viinien ja olui-
den kulutusosuudet eri maissa selittyvät suu-
relta osin tulojenja verosuhteiden avulla. Es-

timoidut tulokset olivat kuitenkin yhdessä suh-

teessa epäloogiset. Verosuhteen vaikutus väke-

vien juomien kulutusosuuteen oli moninker-
tainen verrattuna vastaavaan vaikutukseen vii-
nien kulutusosuudessa. Jäännöstermien perus-

teella näyttivät "viinamaat" (Pohjolan mono-

polimaat sekä Kanada, jonka osavaltioissa

toimivat pohjoismaisten kaltaiset monopolijär-
jestelmät) muodostavan oman, muista vertai-
lumaista poikkeavan ryhmän. Niinpä kulutus-
osuuksia selitettiin myös aineistolla ilman mo-

nopolimaita.
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VIINATTIAISSA TAVAT OVAT IOISET

Tulokset on esitetty taulukossa 2. Ilman vii-
namaiden havaintoja saadut tulokset ovat nyt

loogiset: keskivahva juomaryhmä viinit on se-

kä väkevien että oluiden substituutti, ja hin-

tasuhteiden vaikutus kilpailevien juomaryh-

mien kulutusosuuksiin on samaa luokkaa,

mutta erisuuntainen. Tulomuuttujan kertoi-

men perusteella viinien tulojousto on alkoho-

lijuomien keskitasoa suurempi, muissa ryh-

missä sitä pienempi. Kuvioissa 2-4 on esitet-

ty juomaryhmittäiset kulutusosuudet ja tau-

lukon 2 mallien I kertoimilla lasketut arvot eri

maissa.

Tulotaso- ja verosuhde-erot näyttävät selit-

tävän suurimman osan Keski- ja Etelä-Euroo-

pan maiden kulutusosuuksien eroista' Selvim-

min muista maista poikkeavat juuri viinamaat,

joiden kohdalla selitysvirheet ovat suuret kai-

kissa juomaryhmissä. Väkevien juomien kulu-

tusosuus on näissä maissa f5-20 prosenttiyk-

sikköä suurempi kuin sen tulotason ja vero-

suhteiden perusteella pitäisi olla. Yastaavasti

viinien kulutusosuus on (Suomea lukuun ot-

tamatta) f5-30 prosenttiyksikköä pienempi

kuin sen mallin mukaan pitäisi olla. Oluen

kohdalla viinamaat jakautuvat kahteen ryh-

mään: Norjassa ja Kanadassa kulutusosuus on

mallilla laskettua suurempi, Suomessa ja Ruot-

sissa pienempi.

Yiinamaiden jakautuminen tällä tavalla kah-

teen ryhmään saattaa lüttyä maiden jakelujär-

jestelmien eroihin. Norjassa on kulutusikäis-

tä asukasta kohden laskettujen monopolimyy-

mälöiden määrä vain puolet Suomen ja Ruot-

sin määrästä, mutta olutmyymälöitä on lähes

yhtä paljon kuin esimerkiksi Suomessa. Vas-

taavasti Kanadassa olutta myydään lähes jo-

kaisessa osavaltiossa monopolimyymälöitä laa-

jemman verkoston kautta. Suomessakin tilan-

ne on sama, mutta i]meisesti monopolim}ymä-

löiden määrä alkaa olla jo niin suuri, että se

ei olennaisesti vaikuta eri juomaryhmien ku-

lutusosuuksiin. Ruotsissa taas sekä keskiolut-

ta että vahvaa olutta myydään vain monopo-

lin myymälöissä.

Thulukln 2. Juomaryhmien kulutusosuutta vuonna I9B5 selittävät lineaariset mallit

väkevät juomat

t2
viinit oluetselittäja

I 2 I 2

vakio 26,72

-16,7I,

30.26

-18,91,

-25.89
33,18r,

-33,95

35,85

102.39 92,56

- 58.39, -35,98

- 15,7I -16,05

tulotaso

verosuhteet

väkevät/viinit
olrret/viinit

maa-dummyt
Itävalta
Italia
Ranska

selitysaste (R2)

- 7.36" - 7,05r' 6,07

16,24

6,85
17,31

- 9.48

- 9,00

0.25 0,78

22.93

-33,76
0,94

at KoS0t-tPoUTlIK(A
56 (r99r): r
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0.BB 0,97 0,64

Kaikki maat paitsi "viina"- eli monopolimaat.

a = merkitsevä 20 prosentin riskitasolla'

b = merkitsevä 30 prosentin riskitasolla.

c : merkitsevä 40 prosentin riskitasolla.



Kuuio 2. \äkevien juomien kulutusosuudet vuon-
na 1985, todellinen ja tulotasolla sekä verosuhteil-
la laskettu arvo

45

40

30

25

20

15

10
1 0,2 7

verosuh& (viiniWäkevät)

Malli:
vA-26,7-1 6,7c-7,yvvÄ./wl
C-Beaeli$l kulutusmenoy6ukas
VA-väkevien osuus 1OO %:n alkohollsta
VVA=väkevien v6rol, mk/]OO %:n lilra
Wl=viinlen verot, mk/1OO %:n lira

CRanrra

Suoml

Hollsn{ klanri
I

lhlla

Bdgli

Kuuio 3. Viinien kulutusosuudet vuonna 1985, to-
dellinen ja tulotasolla sekä verosuhteilla laskettu
arvo

85

75

65

45

35

15

4

verosuh& (viiniWäleväl)

Malli:
Vl=-25,9+33,2C+6, 1 VVAr'r'Vt+1 6,2VOr'r'Vt
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Kuuio 4, Oluen kulutusosuudet vuonna 1985. to-
dellinen ja tulotasolla sekä verosuhteilla lasketttr
arvo

HINNAT VAIKUTTAVAT,
MUTTA VAIN R.AJOITETUSTI

Kaiken kaikkiaan näyttää siltä. että hinnat ja
tulot selittävät kohtuullisesti vertailumaiden
kulutusrakenteen eroja ja tasoeroja. Hintasuh-
teet yhdessä tulojen kanssa näyttävät kokonais-
korrelaation perusteella selittävän kulutus-
osuuksien vaihtelua maittain paremmin kuin
niiden kulutustason vaihtelua. Tämä johtuu
kuitenkin siitä. että kulutusosuuksia selittävien
mallien aineistossa havaintojen suhteellinen
vaihtelu on vähäisempää kuin kulutustasoa se-

littävien mallien aineistossa. Kulutusosuuksia
selitettäessä isoimmat selitysvirheet ovat suh-
teellisesti suurempia kuin kulutustasoa selitet-
täessä. fümä osoittaa. että kulutusosuuksia se-

littävät mallit eivät sittenkään kovin hyvin se-

litä osuuksien vaihtelua.
Vertailumaiden kulutusrakennetta selitet-

täessä maakohtaisten tekijoiden merkitys on
suuri nimenomaan viinamaiden kohdalla.
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Myös tasoeroja selitettäessä maakohtaisten te-

kijöiden merkitys on suuri. On kuitenkin vai-

kea päätellä, kuinka suuri osa tasoeroista se-

littyy jakelujärjestelmien ja rajoitusten erois-

ta, kuinka suuri osa asenne- ym. tekijöistä.

Osittain asenne- ja kulutustapaerot johtuvat

vertailumaiden erilaisista ikärakenteista. Puo-

let vertailumaista on sellaisia, joissa ikäteki-
jät lisäävät alkoholin kulutusta (Suomeen ver-

rattuna). puolet vastaavasti sellaisia, joissa ikä-

tekijät vähentävät sitä.

Nyt saadut tulokset ovat yhdenmukaiset

aiemmin esitettyjen (Salomaa 1990c) kanssa.

Niissä kokonaiskulutuksen hintaj oustot olivat

yleensä pienet ja hintojen erillisvaikutus esi-

merkiksi 1980-luvun kehitykseen yleensä vä-

häinen verrattuna esimerkiksi maakohtaisten

tekijöiden vaikutukseen. Näyttää siis siltä, et-

tä hintojen (verotuksen) avulla voidaan vain

rajoitetusti vaikuttaa alkoholin kokonaiskulu-

tuksen tasoon. Vastaavasti hintojen avulla voi-

daan haluttaessa ohjailla kulutuksen rakennet-

ta, mutta sillekin kulutustavat ja makutottu-

mukset asettavat rajansa.

Voidaanko millään suorilla keinoilla alentaa

tehokkaasti alkoholin kulutusta'i Kokemukset

KIRIALLISUUS
Salomaa, Jukka: Alkoholin kulutus eräissä OECD-

maissa vuosina 1960-87. Alkon taloudellisen

tutkimus- ja suunnitteluyksikön tutkimusseloste.

Helsinki: Oy Alko Ab, 1990. 1990a

Salomaao Jukka: Alkoholijuomien kulutuksen taso

ja rakenne OECD-maissa. Alkoholipolitiikka 55

(1990): 5, 214-223. L990b

Salomaa. Jukka: Alkoholin kulutus OECD-mais-

sa: Miksi kulutus on kasvanut Suomessa mutta ei

ENGLISH SUMMARY

Jukka Salomaa: Alkoholijuomien kulutus OECD-

maissa. Hinnatko taso- ja rakenne-erojen syy?

(Alcohol consumption in the OECD. Do prices

explain differences in level and slrucrure?)
This article is a follow-up to two former articles

by the same author on alcohol consumption in the

OECD, and is based on the same research report.

osoittavat, että täydellinen kieltolaki (esim.

Suomi ja USA) tai liian radikaalit rajoitukset
(Neuvostoliitto) iohtavat kulutuksen voimak-
kaaseenkin alenemiseen, mutta samalla myös

huomattavaan rikollisuuden kasvuun. Toisaal-

ta lievemmillä rajoituksilla voidaan kulutuk-
sen tasoa alentaao mutta usein paljon toivot-

tua vähemmän. Korkea hintataso ja vaikea saa-

tavuus vähentävät tilastoitua kulutusta, mut-

ta vaikutus todelliseen kulutukseen voi olla

tuntuvasti vähäisempi. Norja on tästä hyvä esi-

merkki.
Vaikka taloudellisen taantuman myötä hidas-

tuva tulokehitys vähentää lähivuosina alkoho-

lin kulutuksen kasvupaineita kaikissa OECD-

maissa, tämä vaikutus ei liene pitkäaikainen.

OECD-maissa tapahtuneen kehityksen valos-

sa kuluttajien asenteissa ja kulutustavoissa ta-

pahtuvat muutokset ovat pitkän päälle varmin

tie kokonaiskulutuksen alentamiseen. Asenteet

ja kulutustavat aiheuttavat suuria eroja eri
maiden kulutustasoon, mutta niiden muutok-

set ovat useimmissa maissa myös eniten alen-

taneet alkoholin kulutusta (vrt. Salomaa

1990c). Ongelma on vain se, miten tällaiset

asennemuutokset saadaan aikaan.

muualla? Alkoholipolitiikka 55 (1990): 6. 284-291.
1990c

Salomaa, Jukka: Euroopan integraatio, alkoholi-
juomien hinnat ja kulutus. Alkoholipolitiikka 54

(1989): 3, 112-119

Salomaa, Jukka: Helsingin seudun kuntien alko-

holimyynnin tasoerot vuosina f975-85. Alkon ta-

loudellisen tutkimus- ja suunnitteluyksikön tutki-
musseloste n:o 10. Helsinki: Oy Alko Ab, 1988.

The present article seeks the reasons for the large

differences in level and structure of consumption

in the various OECD countries. The findings on

differences in level are based on linear demand

models explained in more detail in the report. The

demand model is based on cross-sectional time

secFrence material compiled using material from all

the comparison countries. It shows consumption of
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100o/o alcohol per person of drinking age using
economico demographic and supply variables and
country-specific dummy variables.

The results seem to indicate that over half the

variation in levels of alcohol consumption among

the countries covered by the material stem from
differences in income and price levels. On the other
hand, country-specific factors explain almost as

large a proportion of the fluetuations in con-

sumption level.

In the final model, on variation in the material,
income is of greater relative importance than prices,

though the latter are more important than any other
economic variable. The only supply variables of
statistical significance in countries with an alcohol
monopoly are the number of shops in Finland and
the medium beer period in Sweden. Ofthe country-
specific variables, those connected with France and

Italy were of much greater relative significance than
the others. This would suggest that there are more
special features than average in these countries'
consumer habits and structures, and these cause

larger than normal differences in the total
consumption of l00o/o alcohol.

With the exception of Ireland and Norwan the
net effect of economic factors is to raise the level

of consumption (compared with Finland). The real
purchasing power of consumers is lower than in
Finland only in Ireland, Austria and Spaino and this
reduces consumption compared with Finland.
Correspondingly, prices are higher than in Finland
only in Norway, which reduces consumption
compared with Finland. Differences in country-

specific factors also tend to increase consumption
compared with Finland.

The question of how well the structure of
consumption in different eountries can be explained

with economic factors is studied using drink
category models to establish total consumption of
strong liquor, wines and beers in 1000/o alcohol in
the various countries in 1985. Household income
level and different taxes in the various drink
categories are used as indicators.

The findings show that consumption of wines and

beers, in particular, in the various countries can
largely be explained by income and price levels. The

reiults are particularly logical when they exclude

the observations in countries with an alcohol
monopoly: the medium-strength category'wines'
acts as a substitute for both strong liquors and
beers, and the effect of prices on consumption of
competitive categories is about the sameo though
acting in a different way. According to the co-

efficient of income variable, income flexibility is

greater than average for all alcohol beverages in the
case of wines, but less in the other categories.

Diagrams 2-4 show the real consumption shares

of various drink categories and those calculated
using co-efficients of models I in table 2.

Differences between income and price levels seem

to explain most of the differences between

consumption levels in the countries of central and
southern Europe. The countries differing most

distinctly from the others are the 'strong liquor'
countries, in whose case there are major
explanatory errors in all the drink categories.
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