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Yhdysvalloissa sekä monissa muissa kehittyneissä maissa havaittu yritysten
markkinavoiman trendinomainen nousu on puhuttanut ekonomisteja viime vuosina
paljon. Ilmiöstä keskusteltiin hiljattain esimerkiksi keskuspankkiirien tunnetussa
kokouksessa Jackson Holessa. Suomessa tapahtumasta uutisoi ainakin Helsingin

Sanomat.[1]

Yritysten markkinavoimalla tarkoitetaan yritysten kykyä vaikuttaa tuotteidensa
hintoihin. Täydellisen kilpailun vallitessa yksittäinen yritys ei voi vaikuttaa hintoihin,
vaan hinnat määräytyvät kysynnän ja tarjonnan mukaan. Tällaisen tilanteen voisi
kuvitella syntyvän esimerkiksi torilla, jossa yksittäinen torimyyjä ei voi nostaa hintoja,
sillä muuten kaikki ostaisivat vastaavan tuotteen viereisestä kojusta. Mikäli yrityksellä
sen sijaan on markkinavoimaa, asettaa se tuotteidensa hinnan korkeammaksi kuin
tilanteessa, jossa markkinat olisivat kilpaillut.

Lukuisissa tutkimuksissa yritysten markkinavoiman on havaittu nousseen Yhdysvalloissa
sekä monissa muissa kehittyneissä maissa radikaalisti. Mitään yhtä selvää syytä yritysten
markkinavoiman kasvulle ei ole ainakaan toistaiseksi pystytty osoittamaan. Mahdollisiksi
syiksi on esitetty esimerkiksi niin sanottuja ”supertähtiyrityksiä” kuten Googlea tai

Applea sekä kilpailulainsäädännön kevenemistä[2].

Havainto yritysten markkinavoiman maailmanlaajuisesta noususta herättää
luonnollisesti kysymyksen tilanteesta Suomessa. Yritysten markkinavoimaa on Suomessa
tutkittu vuosien varrella jonkin verran. Tulokset ovat vaihdelleet menetelmästä ja
aineistosta riippuen, mutta kaiken kaikkiaan Suomen ei ole toistaiseksi havaittu juuri

poikkeavan muista maista[3]. Yritysten markkinavoiman kehityksen pitkän aikavälin

trendiä on kuitenkin toistaiseksi tutkittu erittäin vähän[4].

1. Helsingin Sanomat 29.8.2018.

2. Keskeisiä aihetta koskevia tutkimuksia ovat esimerkiksi Autor, Dorn, Katz, Patterson & Van Reenen (2017):

”The fall of the labor share and the rise of superstar firms”; De Loecker & Eeckhout (2017): “The rise of market

power and the macroeconomic implications”; Diez, Leigh & Tambunlertchai (2018): “Global Market Power and its

Macroeconomic Implications”; Hall (2018): “New Evidence on the Markup of Prices over Marginal Costs and the

Role of Mega-Firms in the US Economy”.
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Stanfordin yliopiston professori Robert Hall esittää, että yritysten markkinavoiman tasoa
ja kehitystä voidaan tutkia estimoimalla niin sanottu markup-suhde käyttäen hyväksi

kasvutilinpitoa[5]. Kasvutilinpidolla pyritään arvioimaan, kuinka suuri osa talouskasvusta
selittyy tuotannontekijöiden (kuten työn ja pääoman) määrän kasvulla ja kuinka suuri

osa tuottavuuden kasvulla[6]. Markup-suhde kertoo, kuinka paljon yritysten tuotteilleen
asettama hinta poikkeaa täydellisen kilpailun (1,0) hinnoista. Esimerkiksi markup-suhde
1,5 tarkoittaa, että yritysten markkinavoiman vuoksi hinnat ovat 50 prosenttia
korkeammat kuin täydellisen kilpailun tilanteessa. Professori Hall arvioi keskimääräisen
markup-suhteen kasvaneen Yhdysvalloissa vuosina 1988–2015 suhteesta 1,12 suhteeseen
1,38. Monissa tutkimuksissa on saatu vielä tätäkin suurempia arvioita markup-suhteiden
kasvulle (ks. viittaus 2).

Tutkin tuoreessa tutkimuksessani[7] Hallin käyttämällä menetelmällä markup-suhteiden
kehitystä Suomessa. Kuviossa on esitetty menetelmällä saatu arvio markup-suhteiden
keskimääräiselle kehitykselle Suomessa vuosina 1975–2016 (ks. viittaus 7).
Kansainvälisestä kehityksestä poiketen vaikuttaa siltä, että Suomessa yritysten
markkinavoima ei ole kasvanut, vaan saattaa olla itse asiassa jopa vähentynyt. Arvion
mukaan markup-suhde laski Suomessa suhteesta 1,19 suhteeseen 1,13. Tuloksiin sisältyy
epävarmuutta ja arvio markup-suhteen kehityksestä muuttuu hieman riippuen
menetelmällisistä valinnoista. Estimointeihin liittyvästä epävarmuudesta huolimatta
tulosten perusteella on erittäin vaikea argumentoida, että yritysten markkinavoima
keskimäärin olisi Suomessa noussut kuten monissa muissa kehittyneissä maissa.
Yritysten markkinavoimassa ei Suomessa ole siis havaittavissa selvää nousua tai laskua,
vaan pitkällä aikavälillä markup-suhde on pysynyt Suomessa yllättävänkin vakaana.

3. Suomi sisältyy ainakin seuraavaan kahteen maavertailuun: Christopoulou & Vermeulen (2012): “Markups in the

Euro area and the US over the period 1981–2004: a comparison of 50 sectors”; Oliveira Martins, Scarpetta, & Pilat

(1996): “Mark-Up Ratios in Manufacturing Industries: Estimates for 14 OECD Countries”.

4. Yritysten markkinavoiman ajallista kehitystä ovat tutkineet Forsman, Saarenheimo & Terviö (1997)

artikkelissaan: ”Time-Varying Markups”. He havaitsevat yritysten markkinavoiman vaihtelevan

taloussuhdanteiden mukaan ja pitkällä aikavälillä mahdollisesti laskeneen hieman.

5. Ks. Hall (2018): “New Evidence on the Markup of Prices over Marginal Costs and the Role of Mega-Firms in the

US Economy”.

6. Suomessa kasvutilinpidon tuottaa Tilastokeskus: https://www.stat.fi/til/ttut/index.html.

7. Ks. Laine (2018): “Level, Distribution and Long-Term Development of Market Power in Fin-land”. http://urn.fi/

URN:NBN:fi:bof-201809062009.
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Kuvio.

Se mistä Suomen poikkeava kehitys johtuu, on epäselvää. Onko niin että Suomeen ei
synny syystä tai toisesta yhtä paljon yritysmaailman ”supertähtiä” kuin muihin
kehittyneisiin maihin? Vaikuttavatko tähän kehitykseen jotkin taloudelliset instituutiot,
jotka estävät yritysten markkinavoiman pitkän aikavälin muutokset? Vastauksia näihin
kysymyksiin joudutaan vielä toistaiseksi odottelemaan.

Tutustu tuoreeseen tutkimukseen http://urn.fi/URN:NBN:fi:bof-201809062009.
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