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lintarvikkeiden kuluttajahinnat ja niiden jakautuminen elintarvikeketjun eri toimijoiden välillä on kestopuheenaihe, josta riittää hämmennettävää vuodesta toiseen. Viimeksi tähän soppaan lusikkansa iskivät Pellervon taloustutkimus PTT ja Luonnonvarakeskus Luke joulun alla julkistamallaan tutkimuksella. Sen perusteella kakunjaon on voittanut teollisuus. Alkutuotannon osuus on pysynyt lähes ennallaan pienoisesta laskusta huolimatta, mutta kaupan osuus on laskenut selvästi.
Tutkimus elintarvikkeiden hintamarginaaleista on kuitenkin mielenkiintoinen, koska se herättää
runsaasti kysymyksiä, joihin on vaikea löytää vastauksia: Onko halpuutus todellakin purrut? Kenen
selkänahasta tuotos on revitty? Miksi tulokset eivät näy kaupan taseissa? Kuinka monta yritystä kyselyyn vastasi, kun kysely lähetettiin vain 15 eri osapuolelle? Miksi Valio ei merkittävänä toimijana ollut mukana tutkimuksessa?
Ei siis ihme, että MTK ja Elintarviketeollisuusliitto ETL olivat tutkimustuloksista aluksi nyreissään.
ETL ja Kaupan liitto pitivät kuitenkin myönteisenä sitä, että tutkimus tuo läpinäkyvyyttä siihen, mihin
suuntaan elintarvikeketjun rahavirrat kehittyvät. Nimittäin jakamista ei ole enempää, sillä ruokaketjussa eri osapuolten jaettavana oleva euromääräinen summa on viime vuosina pikemminkin pienentynyt. Kysymys kakunjaossa on siitä, kuka kuorii kermat päältä.
Ihmiset eivät syö määräänsä enempää. Elintarvikkeiden kuluttajahinnat ovat vuosien saatossa
laskeneet ja välillä taas nousseet, kuten tällekin vuodelle on ounasteltu. Kotitalouksien kulutusmenoista elintarvikkeiden osuus pois lukien alkoholijuomat on Suomessa ollut jo pitkään keskimäärin
12 prosenttia. Useimmille se on halpaa lystiä siihen nähden, että asumisen ja liikkumisen kustannukset alkavat olla kipurajoilla.
Oleellista onkin, että kaikki ruokaketjun osapuolet kehittävät ja tehostavat toimintaansa. Vain siten voidaan ylläpitää kotimaista tuotantoa ja kilpailla tuontia vastaan sekä voimistaa vientiä. Vaihtotaseemme on siltä osin edelleenkin nurinkurinen, että elintarvikkeiden vienti ei ole kehittynyt läheskään niin voimakkaasti kuin tuonti. Jotain on kuluttajissakin pielessä, jos maailman parhaimmaksi ja
puhtaimmaksi rankattu ruoka ei kelpaa.
Vesa Jääskeläinen
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