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Tiivistelmä-Referat-Abstract
Metsäpolitiikan aiheuttamat hyvinvointivaikutukset synnyttävät poliittisia jännitteitä, jotka heijastuvat metsäpolitiikan muodostumiseen. Tämä
johtuu siitä, että tehdessään tulonjakoon vaikuttavia päätöksiä julkisen vallan täytyy eksplisiittisesti arvottaa eri yhteiskuntaryhmien hyvinvointi.
Teollisuuden kannalta metsät ovat ennen kaikkea raaka-aineen lähteitä, mutta metsiin liittyy myös muita, esimerkiksi virkistyskäyttöön ja
luonnon monimuotoisuuteen liittyviä, arvoja. Metsäpolitiikkaan liittyvät kiistat ovatkin seurausta siitä, että metsien eri käyttömuodot ovat usein
ristiriidassa keskenään.
Tarkastelen lisensiaatintyössäni painostusryhmien vaikutusta metsäpolitiikkaan käsittelemällä julkisen vallan päätöstä metsien biodiversiteetin
suojelusta. Biodiversiteetin suojelu on selvästi asia, jossa metsän omistajien, metsäteollisuuden ja ympäristöaktivistien tavoitteet ja käsitykset
julkisen vallan roolista ovat vastakkaisia. Työssäni keskityn kahteen keskeiseen kysymykseen painostusryhmien vaikutuksessa: mihin suuntaan
ne pyrkivät ajamaan julkisen vallan politiikkaa, ja miten niiden onnistuminen tavoitteessaan vaikuttaa eri yhteiskuntaryhmien hyvinvointiin.
Käytän tilanteen analysointiin ns. common agency -kehikkoa, jossa ympäristöjärjestö ja metsäteollisuuden etujärjestö pyrkivät vaikuttamaan
hallituksen päätökseen metsien suojelusta. Mallini perustuu ns. menu auction -malliin, jota laajennan niin, että sen avulla voi tarkastella
tilannetta, jossa lobbaamisesta aiheutuu sosiaalisia kustannuksia, ja jossa painostusryhmät eivät ole yhtä tehokkaita pyrkimyksessään vaikuttaa
metsien suojelun tasoon.
Tarkastelen päätöksentekoa kahdessa eri tilanteessa: metsäteollisuuden tuotanto viedään ulkomaille tai kulutetaan kotimaassa. Metsäteollisuuden
muodostaa monopoli, joten metsien suojelu vaikuttaa suoraan kotimaisen kulutuksen hintaan. Tilanne, jossa metsätuote viedään, muodostaa
hyödyllisen vertailukohdan monimutkaisemmalle kotimaisen kulutuksen tapaukselle. Kun metsäteollisuuden tuotanto viedään, hallituksen
valitsema metsien suojelun taso on aina korkeampi verrattuna tilanteeseen, jossa metsäteollisuuden tuotanto on tarkoitettu kotimaiseen
kulutukseen. Tämä johtuu siitä, että suojelu nostaa kotimaisen kulutuksen hintaa. Tarkastelen myös, miten metsäteollisuuden markkinavoima,
jota kuvaa kysynnän hintajoustavuus, vaikuttaa metsien suojeluun.
Tarkastelu tuo ilmi, että painostusryhmien kannattaa kuluttaa resursseja hallituksen lobbaamiseen, ja siten lisätä jäsentensä hyvinvointia. Tästä
seuraa, että hallituksen metsäpolitiikka noudattaa vain osittain normatiivista suosituksia. Siinä erikoistapauksessa, jossa metsäteollisuus vie
tuotantonsa ja painostusryhmät ovat yhtä tehokkaita lobbaamisessa, poliittisen prosessin tuloksena hallitus valitsee suojelun tason, joka vastaa
sosiaalisesti optimaalista metsien suojelua. Kuitenkin yleensä ympäristöjärjestön ja teollisuuden lobbaaminen vääristää hallituksen politiikkaa.
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