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Hinnanmuodostus Suomen raakapuumarkkinoilla
– täydellistä vai epätäydellistä kilpailua?

P

uumarkkinoiden rakenne on Suomessa epäsymmetrinen, vähän suuria ostajia suhteessa pieniin
myyjiin. Ostajapuolen keskittyminen on metsäteollisuuden yritysfuusioiden takia viimeisen vuosikymmenen aikana lisääntynyt. Myös alueellisesti puumarkkinoiden voidaan sanoa ohentuneen ostajapuolen keskittymisen johdosta. Tästä syystä ostajapuolella on oletettavasti myös kattavampi informaatio markkinakehityksestä verrattuna myyjiin.
Raakapuumarkkinoiden rakenne viittaa epätäydelliseen kilpailuun markkinoilla. Sitä, tukeeko markkinahintojen määräytyminen epätäydellisen kilpailun oletusta ei ole Suomea koskevalla aineistolla
tutkittu. Empiirissä Suomen raakapuumarkkinoita
kuvanneissa tutkimuksissa on Soismaan (1988) sekä
Koskelan ja Ollikaisen (1995) peliteoreettisia malleja lukuunottamatta lähdetty oletuksesta etta kantohintojen muodostumista kuvaa kilpailevien markkinoiden malli. Täydellisessä kilpailussa puun kysyntä ja tarjonta määräävät sekä markkinahinnan
että vaihdetun puumäärän.
Taloudellinen integraatio Eurooppaan sekä kilpailulainsäädännön uudistaminen Suomessa ovat johtaneet tilanteeseen, jossa raakapuumarkkinoiden toimintaa koskevat markkinaosapuolten väliset sopimukset on nähty kilpailua rajoittavina. 1990-luvulla
on sallittu asteittain vain yhä väljempien sopimusten
solmiminen. Myös markkinaosapuolten sisäistä hintayhteistyötä on rajoitettu. Poistamalla hintasuositussopimuksista raakapuun ulkomaankaupan rajoitukset on pyritty vähentämään markkinoille pääsyn
esteitä ja lisäämään markkinoiden kilpailevuutta.

Markkinamuoto talousteorian
näkökulmasta
Taloustieteessä markkinaa, jolla on paljon myyjiä
ja vähän ostajia kutsutaan oligopsoniksi. Jos ostajia on esimerkiksi alueellisten kuljetuserojen takia
tietyllä alueella vain yksi, voi markkina ääritapauksessa olla rakenteeltaan monopsoni. Monopsonissa tarjonnan hintajousto määrää sen kuinka paljon markkinahinta poikkeaa täydellisen kilpailun
tasosta. Mitä pienempi tarjonnan hintajousto on,
sitä vähemmän markkinoille tarjottu määrä laskee
ostajan laskiessa hyödykkeen hintaa. Talousteorian mukaan markkinoiden rakenteellinen epäsymmetria siis johtaa siihen että ostajapuolella on potentiaalista markkinavoimaa.
Raakapuu, erityisesti kuitupuu, on homogeeninen tuote, jonka markkinoilla kuljetuskustannusten
osuus tehdashinnasta on merkittävä. Suomen puumarkkinoita koskevissa tutkimuksissa saadut tarjonnan hintajoustoestimaatit ovat yleensä olleet alhaisia, tyypillisesti alle yhden. Jos markkinoilla
siis on epätäydellistä kilpailua, se voi aiheuttaa
merkittäviä tulonjakovaikutuksia puun tuottajilta
puuta käyttävälle teollisuudelle.
Käytännössä puun ostaja ei oligopsonimarkkinoilla välttämättä pysty hyödyntämään markkinavoimaansa. Suomen puumarkkinoilla hinnoista on
useimpina vuosina 1970-luvulta lähtien neuvoteltu
keskitetysti, mikä on voinut jopa täysin estää teollisuutta hyödyntämästä alueellista markkinavoimaansa. Lisäksi Suomen raakapuumarkkinoita em291
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piirisesti käsitelleissä tutkimuksissa (Kuuluvainen
ym. 1988, Hetemäki ja Kuuluvainen 1992) on usein
havaittu kantohintaodotusten keskeinen merkitys
yksityismetsänomistajien puun tarjontapäätökseen.
Tällöin voidaan olettaa, että vaikka markkinoilla
olisi vain yksi puun ostaja, hän ei pysty määräämään markkinahintaa. Jos metsänomistaja uskoo,
että puun hinta tulee muuttumaan lähitulevaisuudessa, ja erityisesti silloin kun hintaodotukset ovat
nousevat, hän pystyy halutessaan lykkäämään
myyntipäätöstään kunnes hinnat ovat kohonneet.
Metsäteollisuus on erittäin pääomavaltainen toimiala, ja sen investointikustannukset ovat tyypillisesti ns. uponneita kustannuksia. Teollisuuden ei kannata alentaa kapasiteetin käyntiastetta raaka-ainepulan takia, jolloin puun hinnat nousevat kohti täydellisen kilpailun hintoja. Ilmeisesti juuri tästä syystä teollisuuden voimakas keskittyneisyys Ruotsin
kuitupuumarkkinoilla ei ole näkynyt korkeana oligopsonivoimana (Bergman 1993).

Kuinka markkinoiden epätäydellistä kilpailua voidaan testata?
Taloustieteessä tuotantoteorian, peliteorian ja ekonometrian kehitys ovat lisänneet kiinnostusta markkinoiden kilpailun analyysiin (esim. Tirole 1988).
1980-luvulle asti toimialan taloustieteessä vallinnut Structure-Conduct-Performance-paradigma perustui pitkälti markkinoiden rakenteeseen kilpailua
ilmentävänä tekijänä. Tyypillisenä tutkimusmenetelmänä käytettiin markkinoiden keskittymisindeksejä eri toimialojen välisessä vertailussa. Tulokset
ovat kuitenkin herkkiä mm. oletukselle vakioisista
tuotannon skaalatuotoista, jolloin toimialan korkea
keskittyneisyys saattaa johtua myös mittakaavasta
johtuvista tehokkuuseduista. Tässä tapauksessa
markkinoiden lisääntynyt keskittyneisyys johtaa
resurssien tehokkaampaan käyttöön, eikä siten välttämättä ilmennä epätäydellistä kilpailua. Erityisesti pääomavaltaisessa massa- ja paperiteollisuudessa ei oletus vakioisista skaalatuotoista ole kovin
realistinen.
1980-luvulla kehittynyt toimialan taloustieteen
suuntaus, niin kutsuttu New Empirical Industrial
Organization (NEIO) sen sijaan painottaa markkinoiden ekonometrista analyysia kilpailevuuden tut292
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kimisessa. Katsauksia alalla tehtyihin tutkimuksiin
ovat esimerkiksi Bresnahan (1989) ja Slade (1995).
Empiirisissä oligopolimalleissa estimoidaan ekonometriseen malliin parametri, joka kuvaa toimialan keskimääräistä markkinavoimaa, ja testataan
sen ominaisuuksia tilastollisesti. Ns. duaalilähestymistavassa oligopsonivoimaa tutkitaan estimoimalla
tuotantopanosten kysyntäyhtälösysteemi ja testaamalla eroaako panoksen rajatuottavuus markkinahinnasta. Jos markkinahinta on alhaisempi kuin
panoksen rajatuottavuus, on tämä osoitus teollisuuden oligopsonivoimasta. Panosten kysyntäyhtälöiden lisäksi on tällöin estimoitava myös panoksen
tarjonta, jotta pystytään identifioimaan markkinavoimaa kuvaaava parametri (ns. conjectural elasticy) tarjonnan hintajoustosta (esim. Appelbaum
1982).
Vakiomarkkinavoiman sijasta voidaan sen antaa
vaihdella ajan myötä funktiona markkinoilla toimivien yritysten markkinaosuuksista tai mallin eksogeenisista muuttujista. Tämä lähestymistapa mahdollistaa myös markkinavoiman kehityksen arvioinnin ajan myötä. Erityisesti suhdanneherkässä
metsäteollisuudessa saattaisi markkinavoima vaihdella siten, että noususuhdanteessa puusta olisi normaalia voimakkampaa kilpailua markkinoilla ja
teollisuuden markkinavoima on alhainen tai sitä ei
ole lainkaan. Laskusuhdanteen aikana yritysten
markkinavoima sen sijaan saattaisi olla korkeampi.
Murray (1995) on estimoinut sahateollisuuden ja
paperiteollisuuden oligopsonivoimaa USA:n tuk-
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ki- ja kuitumarkkinoilla. Sahateollisuuden havaittiin käyttäytyvän tukkimarkkinoilla lähes kilpailullisesti, kun taas paperiteollisuudella havaittiin olleen kuitupuun kantohintaa alentanutta markkinavoimaa. Ruotsin kuitupuumarkkinoita käsitelleessä tutkimuksessa Bergman ja Brännlund (1995)
pystyivät tilastollisesti hylkäämään täydellisen kilpailun mallin, kun markkinavoima vaihteli mallin
eksogeenisten muuttujien vaikutuksesta.
Molemmat yllä mainitut tutkimukset käyttävät
staattista lyhyen aikavälin mallia, joten ne saattavat aliarvioida pääoman sopeutumiskustannuksia
teollisuudessa. Bernstein (1992) huomioi sen sijaan myös pääoman sopeutumiskustannukset Kanadan saha- ja paperiteollisuudessaa ja testasi markkinavoimaa sekä raakapuu- että lopputuotemarkkinoilla. Tulosten perusteella yritykset eivät ole lyhyellä aikavälillä olleet pääomakustannusten suhteen tasapainossa. Pääoman sopeutumiskustannuksista johtuen täydellisen kilpailun hypoteesi jäi voimaan sekä raakapuun että metsäteollisuustuotteiden markkinoilla.
Vastaavaa lähestymistapaa käyttäen olisi mahdollista tutkia markkinavoimaa myös Suomen puumarkkinoilla. Metsäteollisuuden rakenteen huomioon ottaen tulisi tarkastella ennenkaikkea kilpailua
kuitupuumarkkinoilla, jossa kolme suurta yritystä
ostavat nykyisin lähes kaiken teollisuuden käyttämän kuitupuun. Sahateollisuuden markkinavoiman
tutkiminen tukkipuumarkkinoilla on sekundaarinen
tutkimusongelma, koska itsenäisen sahateollisuuden voidaan olettaa lisäävän kilpailua raaka-ainemarkkinoilla. Lisäksi olisi mielenkiintoista muodostaa malli, jossa tarkasteltaisiin samanaikaisesti
sekä Suomen että Ruotsin metsäteollisuutta. Tämän puitteissa voitaisiin edelleen testata hypoteesia siitä onko raakapuukaupan kilpailua rajoitettu
raaka-aineiden, sahahakkeen tai raakapuun, ulkomaankaupan välityksellä.
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