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Haaste nro. 1: Kasvu 

y = 0.727e0.027x 
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Kasvu syntyy työn tuottavuudesta 

•  Hyvinvointi (BKT) kasvanut yli 14-kertaiseksi 100 
vuoden aikana 

•  Kasvu ei synny… 
–  fyysisen pääoman lisäyksestä 
–  raaka-aineiden ja energian käytön kasvusta 
–  työn määrän kasvusta 

•  …vaan työn tuottavuuden kasvusta. Kasvanut 
samaa tahtia BKT:n kanssa.   



Työn tuottavuuden kasvu 

Lähde: Matti Pohjola 

Sadassa 
vuodessa: 

•  elintaso on 
kasvanut yli 
14-kertaiseksi 

•  tuottavuus on 
kasvanut 14-
kertaiseksi 

log (Bkt/asukas) = log (Bkt/työtunnit) + log (Työtunnit/asukas) 



Tuottavuuden kasvua ei voi ohittaa 

•  Hyvinvoinnille vaihtoehtoisia mittareita… 
•  …mutta työn tuottavuuden kasvua ei voi ohittaa 
•  BKT 

–  Ei mittaa ihmisten kokemaa hyvinvointia 
–  Mutta kertoo lahjomattomasti kuinka talous tuottaa 
–  Tuotto (eläke-) säästöille syntyy tuottavuuden kasvusta 

•  Myös ilmastoinvestointien on oltava tuottavia   



Kasvu ja ilmastopolitiikka 

•  Talouden tuottavuus vaikuttaa ilmastopolitiikkaan 
–   Tuotettava sama tuotto kuin muun talouden pitkällä aikavälillä  

•  Stern: ilmastoinvestoinnit kannattavia 
–  Julkinen ilmastopolitiikka kannattaa, mutta kuinka saada 

yksityiset investoinnit kannattamaan? 

•  Talouslama syö ilmastoinvestointien 
kannattavuutta? 
–  Päinvastoin: ilmastoinvestointien tuottovaatimus laskee   



Haaste nro. 2: Energia 

Lähde: Rogoff et al. 2009 



energia 

•  Halvan fossiilisen energian aika ohi? 
–  Hinnan määrää kysyntä ja tarjonta 
–  Ilmastopolitiikka leikkaa kysyntää, mutta mikä leikkaisi tarjontaa? 

•  Hiilivuoto tulevaisuudesta: tulevat rajoitukset 
aikaistavat päästöjä 

•  Vihreä paradoksi 
–  Ilmastopolitiikka vain nopeuttaa päästöjä 
–  Fossiilinen energia käytetään loppuun kuitenkin 

•  Yksi syy saada aikaan pitävä sopimus nopeasti 



Suomen talous ja energia 

•  Energiasektori: 81 % Suomen päästöistä 
–  Energian tuotanto, teollisuuden oma tuotanto, liikenne 

•  Suomi on energiaintensiivinen talous 
–  Kotitaloudet: tyyppikuluttaja 7000 kWh/vuosi Suomessa; 18 000 

kWh Norjassa 
–  Haaste on teollisuuden rakenne 

•  Rakennemuutos tulee vähentämään 
energiaintensiivisyyttä, ilmastopolitiikasta 
riippumatta  



Suomen energiaintensiivisyys näyttää 
laskevan…  



…mutta käytämme kasvavan määrän rahaa 
energiapanosten ostamiseen… 
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…koska teollisuuden (ml. energia) BKT-
osuus (%) on suuri 

5-6% talouden arvonisästä energiapanosten 
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Haaste nro. 3: Investoinnit 

• Markkina hinnoittelee 
sähkön… 
–  Tukkumarkkina Nord Pool 

• …mutta ohjaako se 
investointeja puhtaaseen 
tuotantoon? 

•  Koskee erityisesti 
Suomea 



Pohjoismaissa on jo paljon puhdasta 
tuotantoa… 

Lähde: Nordel 



…mutta Suomessa fossiilisten osuus suuri 

Lähde: Nordel 



Hyvät uutiset: instituutiot kunnossa 

•  Pohjoismainen sähkömarkkina on 
poikkeuksellinen instituutio 
–  Tärkeä työväline tehokkaan ilmastopolitiikan toteuttamisessa 
–  Yhden hinnan laki mahdollisimman laajalla alueella 

•  EU päästökauppa on myös poikkeuksellinen 
saavutus 

•  Luovat hyvät edellytykset puhtaan  kulutus- ja 
tuotantoinfrastruktuurin kehittymiselle 



Huonot uutiset 

•  Sääntelyn purkamisen jälkeen nähty vähän 
investointeja Suomessa ja muulla 

•  Dereguloiduilla sähkömarkkinoilla riskit suuret 
–  Fossiilinen kapasiteetti määrää sähkön hinnan 
–  Sen kustannus riippuu fossiilisten polttoaineiden hinnoista… 
–  …joihin liittyy pysyvää epävarmuutta (kuva öljyn hinnoista) 

•  Investoinnit voivat tulla kuluttajalle kalliiksi 
–  Erittäin korkeat hinnat todennäköisiä (Liski ja Murto 2009) 



Ratkaisuja 

•  Puhtaan energian suora tuki 
–  Oikein toteutettuna kuluttajalle edullinen 
–  Syö vanhan tuotantorakenteen ”windfall -voitot” 
–  Nopeuttaa siirtymää 

•  Riskien hajauttaminen osuuskuntarakenteella 
–  Suomalainen ydinvoimamalli 



Haaste nro. 4: kansainvälinen yhteistyö 

•  Osa maista jättäytyy aina yhteistyön ulkopuolelle 
–  Vaikuttaa kilpailukykyyn, investointeihin ja energian kysyntään 

•  Osa maista ei tule noudattamaan sitoumuksia 
–  päästökiintiöiden ylittämistä vaikea rangaista 

•  Osa maista ei tule  kunnioittamaan aineettomia 
oikeuksia 
–  Puhtaan teknologian kehittäjät menettävät tuottonsa 

Tulisi neuvotella poliittisesti ja taloudellisesti 
käyvistä rakenteista, sitten tavoitteista 



Yksi ehdotus 

•  Ilmastopolitiikka kytketään kauppapolitiikkaan 
–  Uskottavan porkkana: esim. Venäjä, WTO ja Kioton ratifiointi 
–  Uskottava keppi: kauppapoliittiset rangaistukset kannattaa 

toteuttaa, muutoin oma teollisuus kärsii  

•  EU:n yksipuolinen ilmastopolitiikka 
–  Perustelee  (jossain määrin) teollisuuden suojaamisen 

epäreilulta kilpailulta 
–  Perustelee tuonnin päästöjen rankaisun rajalla 
–  Nämä toimet ovat korvikkeita. Kattava ilmastosopimus on aina 

paras ratkaisu  



The Nordic wholesale electricity 
market: investment analysis (with 

Murto and Kauppi) 

•  Diverse set of technologies  
•  50% hydroelectricity 

–  helps in estimation 
•  Nord Pool – one price for a large 

fraction of time 
–  We consider weekly prices 

•  Publicly available data 
–  Nord Pool, Nordel 

Source: Nord Pool 
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Cost structure the Nordic electricity 
market 
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Cost structure the Nordic electricity 
market 

100 200 400 
Hydro 

Nuclear 

300 

Demand Variable cost (€/MWh) 

Im
po

rt
 

W
in

d 

C
ao

l 
co

nd
en

si
ng

 

C
H
P 



Lähde: Rogoff et al. 2009 
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A model for the transition (with Pauli 
Murto) 



Weekly prices 2000-05 
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Approach to calibration 

•  Estimate the weekly supply curve of thermal power 
•  Use hydro stocks as instruments 

•  Estimate the demand process for thermal from data 
•  Use the supply function to generate annual revenue in the 

market: 

•  Fuel price follows GBM with drift=0. Volatility<.3 



The fit of the estimated supply 
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Long-run properties of fuel price 
series (Pindyck, 1999) 

30 



Estimated P(k,x) 
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Results: equilibrium mark-up  

Empirical range 
for investment cost 
25<rI<80 
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Results: lower cost  
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Results: feed-in tariffs for entrants (σ=.
2)  
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Welfare results (σ=.2)  


