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Talla hetkellä, syksyllä 1993, voi Venajalla

havaita vain alkiovaiheessa olevia markkina-

suhteita, ja kuluu muutama vuosi, ennen kuin
alkioista muotoutuu kehittynyt organismi.

Prosessi toteutuu sitä tasaisemmin ja sitä vä-

hemmin häiriöin, mitä nopeammin maasta hä-

viävät erilaiset monopolit, varsinkin talouden

alalta. Tamän vuoksi ekspertit, mieluusti

asiantuntevina pidetyt henkilöt, ovat ottaneet

valtion alkoholimonopolin uudelleen pystyt-

tämisen vastaan vähintäänkin valpastuneina,

koska - kuten he muistuttavat - markkina-

suhteet ja monopolit eivät sovi yhteen. Tirntuu

siltä, että ne, jotka moisia varoituksia esittä-

vät, unohtavat, että alkoholi on erikoistavara -
ei vain fyysiselta luonteeltaan tai tavarana si-

nänsä, vaan ennen muuta yhteiskunnalliselta
luonteeltaan. Sosiaaliselta merkitykseltään

alkoholilla tuskin on kilpailijaa tavaroiden

maailmassa. Niinpä alkoholiin kohdistuva

valtion monopoli on aivan erityinen monopoli.

Sille ei ole vastinetta, eikä siitä voi puhua yk-

sinkertaisesti kuten mistä tahansa tapaukses-

ta monien mahdollisten monopolien joukossa.

Vain muistamalla tämä seikka voidaan oikein

arvioida alkoholimonopolin palauttamista tä-

män päivän Venajälle.

Valtion monopoli alkoholin tuotannossa ja

kaupassa on Venajalla vallinnut ikiajoista

saakka. Tsaarin Venajalla valtion budjetti oli
yli kolmannekselta tämän monopolin varassa

ja alkoholi oli budjetin tulopuolen tärkein
momentti. Neuvosto-Venäjä, joka palautti

monopolin 20-luvun puolivälissä, sai samalla

mahtavan tulolähteen etsiessään varoja teol-
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listamiseen ja suunnattoman sotavoiman luo-

miseen.

Vuoden l9B5 alkoholireformi (ns. Gorbat-

shovin alkoholiuudistus, suomentajan huom.)

ei kumonnut alkoholimonopolia. Tämä sana

vain unohtui reformia koskevista asiakirjois-

ta. Tuohon aikaan maassa harjoitettu alkoho-

linmyynti tuotti kolmanneksen koko elintarvi-

kekaupan myyntituloista, mikä merkitsee

kuudesosaa koko neuvostokaupan tavarakier-

rosta. Valtion budjetin tulopuolella alkoholi-

monopolin ansiosta saadut tulot olivat ensim-

maisella sijalla, jattaen kauas taakseen bud-

jetin kaikki muut tuloluokat.
Alkoholireformin toteuttamista seurannei-

den kahden ja puolen vuoden aikana valtion

alkoholinmyynnistä saama tulo aleni nopea§-

ti, kun koko Neuvostoliitossa alkoholijuomien
tuotanto ja myynti vähenivät kolmannekseen,

Venajalla enemmänkin. Totta kylla, henkea

kohti nautittu alkoholimäärä ei vähentynyt.

Tekemättä jäänyt valtion tuottama alkoholi

korvautui yllin kyllin kotipolttoisilla j uomilla.
Mutta rahat tästä kotituotannosta eivät men-

neet valtion kassaan, vaan yksityisten taskui-

hin. Valtion budjetin menetykset olivat tieten-

kin valtavat. Niitä ei voinut kompensoida mil-
lään muilla tuloilla. Maan epäpätevien hallit-
sijoiden alkoholihuvittelu tuli maksamaan yli
100 miljardia silloista ruplaa ja käynnisti in-
flaation.

Vuoden 1992 alussa Venäjän talousuudis-

tus käynnistyi hintojen vapauttamisella.

Poikkeuksena olivat votka ja muut väki-
juomat, joilla oli kiinteä valtion määräämä

hinta. Talla teollaan Venäjän uudetkin vallan-

pitajat osoittivat epäpätevyytensä tässä asias-

sa antaen vain mafiarakenteille tilaisuuden
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rikastua; näille nuo kuukaudet olivat varmasti
kulta-aikaa. Tämän jalkeen seurasi yksi jopa
Venäjänkin oloissa raikeä hallituksen epäpä-
tevyyttä osoittava toimi: annettiin ukaasi val-
tion alkoholimonopolin kumoamisesta. Kaik-
l.ki nämä Venäjän uusien vallanpitajien alko-
holitoimet odottavat vielä omaa pikku kronik-
kaansa. Itse vallanpitajille riitti yksi vuosi sen
arvioimiseen, mitä olivat saaneet aikaan" kun
kumosivat alkoholimonopolin ja sallivat ke-
nen tahansa, kelle vain päähän palkahti, val-
mistaa, tislata ja myyda missä hyvänsä niin
sanottuja alkoholijuomia. Vallassaolijat päät-
tivät hyvän opetuksen saatuaan tehda tasta
johtopäätöksensä. Ja väestö, joka oli illalla
nukahtanut yhdenlaisen alkoholij arj estelmän
vallitessa, heräsi seuraavana päivänä uuteen
järjestelmaan.

Venäjän presidentin ukaasi alkoholimono-
polin uudelleen pystyttämisestä on päivätty
ll. kesäkuuta 1993. Votka ei tietenkään ole
niin välttämätön tuote kuin leipä tai maito,
mutta sekin tyydyttää melkoista väestön ta-
holta tulevaa kysyntää. Tämän vuoksi voi huo-
leti ennustaa, että presidentin ukaasilla on
kauaskantoisiakin seurauksia.

Talla hetkella, syksylla 1993, on vaikea
analysoida ukaasia ja sen mahdollisia seura-
uksia. Hallituksen olisikin julkaistava laajoja
selvityksia siitä, miten ukaasin vaikutus on
ilmennyt kaytännön elämässä. En käy arvaile-
maan, miten hallitus ratkaisee tämän varsin
vaikean tehtävän, silla tarjolla on laaja vali-
koima keskenään täysin erilaisia ratkaisuja.
Hallituksen ratkaisujen menestyksellinen to-
teuttaminen vaatii puolestaan erityisten me-
kanismien luomista. Millaisia ne ovat, sitä en
halua taaskaan arvailla. Mutta varmasti nyt
haluttaisiin, että kaikki tehdaan pätevin voi-
min ja että kaikki olisi etukäteen hyvin harkit-
tua ja eri näkökulmista, eikä itsetietoisten
mutta varsinaista asiaa tuntemattomien kor-
keiden virkamiesten improvisoimaa. Ei olisi
synti neuvotella tutkijoidenkaan kanssao

vaikka hekäan eivät pysty kaikkea ennalta
ottamaan huomioon. Heti kun on seurattu jon-
kin aikaa vastikään käynnistetyn valtion alko-

holimonopolin toimintaa, voidaan tehdä pe-
rusteltuja johtopäätöksia. Jollei pikaisesti
saada aikaan sitä, mitä eniten tarvitaan, ei sii-
nä varmasti myöhemminkään onnistuta. Erit-
täin tärkeää on valppaasti havainnoida uusia
alkoholioloja maassa ja reagoida niihin nope-
asti, asianmukaisesti ja ennen muuta päteväs-
ti.

En yrita valttäa vastaamista pääkysymyk-
seen, miten arvioida presidentin ukaasia:
myönteisesti vai kielteisesti. Minun vastauk-
seni on seuraava: alkoholimonopolin kumoa-
minen oli suuri virhe ja sen seuraukset olivat
vakavia, eikä kumoamispäätöstä voitu pitää
perusteltuna. Monopolin palauttaminen on
aiheellista, ja se korjaa sattuneen virheen,
mikä on arvioitava ehdottomasti myönteisek-
si. Presidentin ukaasin toteuttaminen ei kui-
tenkaan ole helppoa, ja aivan varmasti syntyy
melkoisia vaikeuksia, joihin on valmistaudut-
tava. On tärkeää panna presidentin asetus toi-
meen lujasti, päättäväisesti ja johdonmukai-

sesti; ei pidä pysähtyä, ei suostua kompromis-
seihin, jotka voivat vesittää ukaasin ja horjut-
taa sitä, vääristellä sen hengen ja kirjaimen.
Ukaasilla on okainen tie edessään" mutta sen
johdonmukainen toteutus antaa lopputule-
maksi tärkeitä myönteisiä tuloksia.

En aio kommentoida ukaasia lause lauseel-
ta tai kohta kohdalta. Rajoitun vain mielestäni
tärkeimpiin seikkoihin sekä ukaasin esiin
nostamiin kysymyksiin.

Ei voida ohittaa ukaasin asiantuntijatarkis-
tusta, jota valtion monopolienvastainen komi-
tea oli suosittanut tehtäväksi. Asiantuntijatar-
kistuksesta puhuminen nostaa kylla karvaan
maun kielelle, siihen kun liittyy runsaasti
epäilyksiäja epäluuloja. Voi sanoa, että presi-
dentin ukaasi sai arvoisilta komitean eksper-
teilta kielteisen arvion. Heille tekee mieli
toistaa se, mistä aloitimme tämän esityksen:
alkoholi on erikoistavara, jota ei voi verrata
elintarvikkeisiin eikä tuotannon raaka-ainei-
siin. Alkoholilla on erityinen sosiaalinen rooli
yhteiskunnassa, esimerkkinä sen läheinen
yhteys kriminaalioloihin tai huumeongelmiin.
Tämän vuoksi päättely, jota on sovellettu
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markkinoihin ja monopoliin, tai markkinoihin
ja monopolienvastaiseen politiikkaan, ei so-

vellukaan alkoholiin. Alkoholimonopoli on

aivan erityinen monopoli. Sääli, etteivät eks-

pertit tätä tieda tai eivät tahdo ottaa lukuun.

Olisi oikein hyödyllistä lähettää nämä eksper-

tit työkomennukselle kapitalistiseen Suo-

meen, jossa on valtion monopoli alkoholin

tuotannossa ja kaupassa. Parissa kolmessa

päivässä he saisivat havainnollisen oppitun-

nin siitä, että maan alkoholimonopoli ei ole

lainkaan vahingoksi monopolienvastaiselle

politiikalle. "Kulutusmarkkinoiden kilpai-
lunedistämishallituksen" johtaja (sellaista

johtajaa ei meidän maassamme vain näytä

olevan) vakuuttuisi, että Alko, Suomen val-

tiollinen alkoholiyhtiti, ei tuota vahinkoa ka-

pitalistiselle kilpailulle.
Suurta huolta eksperteille (ks. heidän asi-

antuntijaselvityksestään Izvestij a 22.6.1993)

tuottaa se ukaasin kohta, jonka mukaan alko-

holijuomien kauppa rajoitetaan vain sopiviin

huoneistoihin. Eikö voisi olla toisin? Eiko

oluen ja votkan kauppa kävisi paremmin Mai-
ja Meikäläisen harjoittamana käsikauppana?

Eikö väärennetyn konjakin myyminen tiskin
alta ansaitsisi sekin hyväksymisen? Merkilli-
nen asiantuntijaselvitys! Turhaan myös "mo-

nopolienvastaisen komiteano' jäsenet varoitte-

levat ukaasin toimeenpanon vaatimista ras-

kaista hallintotoimista. Ilman sellaisia toi-

menpiteitä ei tietenkään voida onnistua. On

vain vältettävä niiden väärinkäyttöä ja on

välttämätöntä antaa väestölle mahdollisuus

ymmärtää ukaasi ja omaksua se. Mutta onhan

suhtaumisessa vaikeasti toteutettaviin lakei-

hinkin jo koeteltuja menetelmiä.

Epäonnistuneelta meistä näyttää se, että

ukaasin lyhyeen johdantoon on sisällytetty

lause "tehokkaan valtiollisen politiikan har-

j oittamisesta tarkoituksena väestön terveyden

parantaminen". Tämä kaikki on vain kauniita

sanoja, semminkin kun ketään ei tuohon toi-

mintaan velvoiteta. Tämä on erityisen vakava

ongelma, jota ei käy ohimennen kuittaami-

nen.

Tiukka lupajärjestelmä alkoholijuomien
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tuotannossa ja kaupassa on niin itsestään sel-

vä, ettei sitä tarvitse todistella.

Sen sivistyneen alkoholijuomien myyntijär-
jestelmän, joka maassa aikaisemmin vallitsi,
romutti vuoden I9B5 alkoholiuudistus. Mi-
nulla on ollut tilaisuus kaydä monissa maissa,

eikä missään ole niin likaista (sanan kuvaan-

nollisessa merkityksessa) eika hapeallistä vä-

kijuomien myyntijärjestelyä kuin meilla. On

pystytettävä uudelleen se kauppajärjestelmä,
joka vallitsi ennen vuoden l9B5 alkoholiuu-

distusta. Siinä on tilaa yksityiskauppiaalle,
joka on saanut lisenssin valtiolta (suurella ra-

halla), ja ulkomaiselle liikemiehelle, joka

myös maksaisi valtiolle suuret rahat tästä oi-

keudesta. Tietenkään tähän ei riitä kuukausi

eikä vuosi. mutta kaiken voi saada aikaan

kohtalaisen nopeasti, ja sivistyneeseen kaup-

pajärjestelmään sijoitetut rahat maksaisivat

itsensä hyvin pian takaisin.

Onko monopoli sitten ristiriidassa ulko-

maisten alkoholialan yritysten tai erikois-

kauppojen perustamisen kanssa? Uskon, että

ristiriitaa ei ole lainkaan. On vain tehtävä las-

kelmat etukäteen ja oltava myymättä liian
halvalla, ja silloin valtio saa voittoa, eika ku-

luttaj akaan kärsi tappiota.

On hyvin tärkeää, miten organisoidaan pai-

kallisen kaupan, paikallisvalvonnan ja stan-

dardisoinnin elimet. Kaikkein suurin kysy-

mys tässä on se, miten voidaan estää korrup-

tio, mielivalta ja virastokankeus. On välttä-

mätöntä miettiä huolellisesti, punnita seitse-

mään kertaan, mitä tehtäviä ja oikeuksia an-

netaan oikeushallinnolle ukaasin toimeenpa-

nossa. Ja varsinkin on mietittävä, miten saa-

taisiin suljetuiksi pois vahäisetkin kormption

elementit. Tirntuu siltä, että miliisille on an-

nettava laajat valtuudet, silla ilman sitä ei

ukaasista tule toimivaa. Puhehan on Venäjäs-

tä, vaikka emme silti kehotakaan pelkästaän

kurinpitotoimiin. Tärkein tehtävä (ei vain vii-
napuodissa) on opetella kulturellia kaupan-

Kayntra.

Kysymysten kysymys koskee sitä, miten

voidaan olla aiheuttamatta vinoutumia kysyn-

nän ja tarjonnan suhteeseen, miten voidaan
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saavuttaa heti asetuksen voimaantulosta alka-
en täysi vastaavuus kysynnän ja tarjonnan
välille. Ei saa toimia niin. että votkasta tulee
pulaa. Onko tämä vaikeakin tehtavä? Jos
kaikki tarkoin harkitaanja punnitaan, ei tou-
hoteta, ei tehdä perustelemattomia ratkaisuja,
ei suvaita lainrikkojia jne., on tehtävä täysin
ratkaistavissa. Eihän väkijuomista ole pulaa
Ranskassa, ei Unkarissa, ei Suomessa (iossa
on meikäläinen kulutusmalli) eikä Bulgarias-
sa. Kun on kerran monopoli, viimeisen sanan
sanoo valtio; siihen nahden on hyvin tärkeää,
millainen valtiollinen elin kontrolloi monopo-
lin toimeenpanoa. Erittäin tärkeää on se, mil-
Iaisten henkiloiden tehtaväksi uskotaan tässä
valtion laitoksessa työskenteleminen. Kaksi
kriteeriä on tällöin keskeisintä: pätevyys ja
rehellisyys. Ei ole yksinkertaista Iöytää sellai-
sia henkiloita.

Ukaasin kohtaan 6 sisältyy mm. muutama
sana hinnoista, jolloin puhutaan "alkoholi-
tuotteiden hintatason vakauttamisesta". Mut-
ta silloin juuri puhutaan yhdestä valtiollisen
alkoholipolitiikan tärkeimmistä kysymyksis-
tä. Asia on sanottu siinä rnäärin pyöreästi ja
laverrellen, että on vaikea ymmäfiää, mitä
ukaasi talla kohtaa oikein tarkoittaa, mitä täs-

Suomentanut J ussi Simpura

tä hintamomentista seuraa, kun ajatellaan
hallituksen keinoja ja kaytannon toimia.
Ukaasin tämän kohdan voi tulkita sekä niin
että näin. Moinen epämääräisyys näin tär-
keässä kysymyksessä on anteeksiantamaton-
ta. Täytyy toivoa, että hallitus ukaasin toi-
meenpanoa ja toimintamekanismeja koske-
vissa asiakirjoissa selventää kysymystä siitä,
miten on käsitettävä alkoholituotteiden hinto-
jen muodostuminen.

Tsaarin Venajalla alkoholireformin pani toi-
meen valtiovarainministeri Witte viime vuosi-
sadan vaihteessa. Silloin harkittiin hyväksi,
että osa valtion kassaan päätyvästä alkoholi-
tulosta käytetään väestön raitistamiseen,
juoppouden ja alkoholismin vastustamiseen
tai - nykytyyliin puhuen - terveen elämänta-
van edistämiseen. Minulle tämä muistutus
historiasta oli tarpeen oman kantani vahvista-
miseksi. Jokin pieni osa valtion alkoholimo-
nopolin voitosta on osoitettava tutkimukselle.
joka yrittaa löytää vastauksen kysymykseen:
"Miten välttää se, että alkoholijuomien kulu-
tus johtaisi juoppouteen ja alkoholismiin; mi-
ten saada alkoholin käyttäjä roimimaan niin,
ettei hän tuottaisi vahinkoa itselleen, perheel-
leen, tyälleen eika yhteiskunnalle?"
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