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KUTUTUS LASKEE, KILPAILU KIRISTYY?

Tilastoitu alkoholin kulutus on B0-luvulla ja 9O-luvun alkuvuosina laskenut useimmissa
Euroopan maissa. Eräiden laskelmien mukaan kulutus on Euroopassa vähentynyt vuoteen
I9B0 verrattuna 15 prosenttia. Kaikista maista, eritoten itäisen Keski-Euroopan maista ja
Venäjältä, ei tosin ole ollut saatavissa täysin vertailukelpoisia tilastoja. Näkyvintä lasku on
ollut Välimeren alueen maissa. Esimerkiksi Ranskassa tilastoitu kulutus on laskenut run-
saassa kahdessa vuosikymmenessä liki kolmanneksen. Suomi on ollut yksi niitä maita,
joiden kehitys on poikennut yleisestä linjasta. Meilla kulutus kasvoi B0-luvun loppupuolel-
la, mutta 90-luvulla se on kääntynyt laskuun.

Selitystä alkoholin kulutuksen laskuun on haettu monista tekijöistä, mm. väestön ikä- ja
ammattirakenteen muutoksista, viranomaisten toteuttamien alkoholin kaytttia vahentämään
pyrkivien ja terveellisiä elämäntapoja korostavien kampanjoiden vaikutuksista, alkoholin
korkeasta hinnasta suhteessa tulotasoon monissa maissa sekä vuosikymmenen taitteesta
jatkuneista taloudellisesti ahtaista ajoista.

Muutokset tilastoidussa alkoholin kulutuksessa eivät anna täysin oikeata kuvaa tapahtu-
neesta kehityksesta, koska osa valmistetustaja kulutetusta alkoholistajää virallisten tilas-
tojen ulkopuolelle. Tullitta henkiltikohtaiseen kaytttitin tuotujen tai maahan salakuljetettu-
jen alkoholijuomien samoin kuin laillisesti itse valmistetun viinin ja oluen tai laittomasti
valmistetun alkoholin määrät ovat kuitenkin siinä määrin rajallisia kokonaiskulutukseen
verrattuna, että niiden huomioon ottaminen ei muuta kokonaiskuvaa.

Tosin ainakin eräissä maissa tilastoimattoman alkoholin vaikutus kulutusmääriin näyttäi-
si olevan kasvussa. Norjassa ammattimainen alkoholijuomien salakuljetus on viime vuosina
laajentunut sellaisiin mittoihin, että viranomaiset ovat ryhtyneet estämään sitä tehotoimin.
Myös Suomessa on voitu havaita salakuljetuksen lisääntyneen, ja poliisi on onnistunut taka-
varikoimaan huomattavia alkoholimääriä. Laillisesti valmistetun viinin ja myös oluen osuus
kulutuksesta on lisääntynyt mm. Ruotsissa ja Suomessa, joissa kotiviinien osuus kokonais-
kulutuksesta on arvioitu n. 3-4 prosentiksi. Laiton kotipoltto on Pohjoismaissa perinteisesti
ollut laajinta Norjassa, mutta poliisiviranomaisten arvioiden mukaan se on lisääntymässä
myös Suomessa.

Alkoholin kulutuksen lasku on saanut eurooppalaiset alkoholin valmistajat ryhtymään
vastatoimiin. Nakyvin merkki tästä on Amsterdamin ryhmän (The Amsterdam Group) muo-
dostaminen ajamaan alkoholiteollisuuden tavoitteita. Se pyrkii pysäyttämään alenevan ku-
lutuskehityksen ja haluaa kertomansa mukaan ohjata ihmisiä alkoholin kohtuulliseen ja
laadukkaita juomia suosivaan kaytttion. Kysymyksessä on myös eurooppalaisten alkoholin
valmistajien markkinaosuuksien puolustaminen kilpailussa maanosan ulkopuolisten val-
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mistajien kanssa ja tietysti myös kamppailu mukana olevien yritysten omista markkina-
osuuksista. Ryhmä vastustaa alkoholin mainontaa koskevia erityisrajoituksia, ja sen edus-

tajat ovat kritisoineet Ranskassa äskettäin voimaan tullutta alkoholin mainontaa tiukenta-

vaa lakia. Heidän lausunnoissaan vedotaan halukkaasti tutkimustuloksiin, joiden mukaan

alkoholin kohtuullisella nauttimisella on myönteisiä terveysvaikutuksia. Ryhmä pyrkii vaikutta-

maan myös EU:n päätöksentekoon ja on tässä mielessä valmistanut raportin komissiolle.

Kamppailu markkinaosuuksista näkyy jo myös Suomessa, jossa Alko seka muut kotimai-

set alkoholijuomien valmistajat ovat aloittaneet omien tuotteidensa asemien puolustamisen

ETA-sopimuksen ja mahdollisen EU-jasenyyden aiheuttamaa ulkomaista kilpailua vastaan.

Yksityinen alkoholielinkeino vaatii alkoholin mainontaa koskevien rajoitusten lieventä-

mistä, koska muutoin ei sen mielestä pystytä puolustamaan kotimaisia merkkituotteita ul-
komaisia vastaan. Se vastustaa tiukasti uuteen alkoholilakiin kaavailtua säännöstä, joka

estäisi myös ensimmäisen veroluokan oluen mainostamisen. Sen edustajien mielestä Kan-

sainvälisen viini- ja likOtirikauppaliiton hyväksymät alkoholin mainontasäännökset riittai-
sivät. Alkon puolelta taas on esitetty, että tuoteinformaation antamista pitaisi helpottaa,

mutta puhtaasti kaupalliselle mainonnalle olisi asetettava edelleen tiukat rajat.

Pyrittäessä erilaisin markkinointitoimin puolustamaan kotimaisten tuotteiden markkina-

osuuksia sosiaali- ja terveyspoliittiset näkokohdat jaavät väistämättä vähemmälle huomiolle
ja liiketaloudelliset seikat vaikuttavat entistä voimakkaammin. Vaarana on myös se, että

tutkimustuloksia aletaan valikoivasti kayttaa markkinointipyrkimysten tukena; vedotaan

siihen, mikä tukee omaa sanomaa, unohdetaan se, mikä on sen kanssa ristiriidassa.
Vaikka niin Suomessa kuin muissakin maissa vakuutetaan" että tähtäimessä ei ole alkoho-

lin kulutuksen lisääminen, vaan kilpailua kaydään tuotemerkeistä, on markkinointitoimien
voimistuminen jo sinänsä omiaan kasvattamaan kulutusta. Kun - tai jos - Eurooppa elpyy

taloudellisesti. se vaikuttaa samaan suuntaan.
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