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Tiivistelmä-Referat-Abstract
Absoluuttisen köyhyyden vähentäminen on kansainvälisen kehityskeskustelun tärkeimpiä päämääriä. Eräs köyhyyden vähentämisen keinoista on
kaupan vapauttaminen. Tämän tutkimuksen tarkoituksena on selvittää kaupan vapauttamisen vaikutukset SADC-maissa, erityisesti Sambiassa ja
Botswanassa, sekä pitkällä, että lyhyellä aikavälillä. Tutkimuksessa tarkastellaan EU:n EBA-aloitetta, SADC-maiden keskinäistä
vapaakauppa-aluetta sekä ehdotettua SADC-EU vapaakauppa-aluetta. Kaupan vapauttamista simuloidaan yleisen tasapainon mallin (GTAP)
avulla. Simulaatiotulokset yhdistetään kotitaloustiedusteluista saatuun aineistoon, mikä mahdollistaa kauppasopimusten vaikutuksien vertailun
eri yhteiskuntaryhmissä.
Tutkimuksen viitekehyksenä käytetään Wintersin (2000 a,b,c ja 2002) julkaisemaa mallia, joka erittelee kaupan vapauttamisen staattiset
vaikutukset köyhyyteen. Dynaamista talouden kasvua tai sopeutumiskustannuksia ei mallissa käsitellä. Kaupan vapauttaminen vaikuttaa a)
tuotteiden hintoihin, b) yrityksiin sekä c) verotukseen ja valtion kulutukseen. Kotitalouksiin muutokset suodattuvat kulutuskorin hinnan, palkan
ja työllisyystilanteen sekä julkishyödykkeiden tarjonnan muutoksien kautta.
Kaupan vapauttaminen ei osoittautunut haitalliseksi Sambialle eikä Botswanalle pitkällä aikavälillä, mutta mahdollisuus hyödyntää vapaakaupan
mahdollisuuksia vaihteli maan lähtötilanteen mukaan. Sambian yleinen hyvinvointi laski lyhyellä aikavälillä heijastaen maan huonoa valmiutta
kansainväliseen kilpailuun. Sambian tuotannon on ehdittyä sopeutua uusiin oloihin, maa voi saavuttaa 8% kasvun hyvinvoinnissa. Botswana taas
pystyy hyötymään kaupan vapauttamisesta heti, ja saavuttamaan pitkällä aikavälillä jopa 27% kasvun hyvinvoinnissa. Kaupan vapauttamisen
tuoma hintojen lasku hyödyttää kotitalouksia molemmissa maissa. Hinnat laskivat enemmän Botswanassa hyödyttäen eniten rikkainta
kansanosaa pitkällä aikavälillä. Maantieteellisesti hintojen lasku suosi maaseudulla asuvaa väestöä. Lyhyellä aikavälillä palkat nousivat
Sambiassa 1%:n ja Botswanassa 4-5%:a. Pidemmällä aikavälillä tuotannontekijöiden sopeuduttua, palkat pysyivät muuttumattomina mutta
työvoiman kysyntä nousi 6-10% Sambiassa ja 24-32% Botswanassa. Valtion saamat tulot laskivat noin prosentin molemmissa maissa heti
kaupan vapauttamisen jälkeen, mutta nousivat huomattavasti pidemmällä aikavälillä. Valtion tulojen muutoksesta hyötyvät ryhmät päätetään
maiden poliittisessa päätöksenteossa. Kokonaisuudessaan kaupan vapauttaminen auttaa, mutta on riittämätön toimenpide köyhyyden
poistamiseksi.
Tulokset lupaavat varovaisen positiivista tulevaisuutta SADC-maille, mutta uuden tilanteen huono hyödyntäminen voi kuitenkin johtaa
ennustettua huonompaan tulemaan. SADC-maiden johdolla on suuri vastuu kaupan vapauttamista tukevien toimenpiteiden toteuttamisessa, jotta
maiden resurssit saadaan tehokkaasti käyttöön ja myös köyhimmät väestöryhmät integroitua kehitykseen mukaan. Uusien kauppasopimusten
toimiva toteutus ei silti ole vain SADC-maiden vaan myös kansainvälisten organisaatioiden vastuulla.
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