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1 JOHDANTO 

Fossiilisten polttoaineiden kuten öljyn, maakaasun ja kivihiilen osuus maailman 

primäärienergian kulutuksesta on noin 80%. Öljy pysyy maailman pääasiallisena 

energialähteenä vielä useita vuosikymmeniä, vaikka tutkimus- ja kehitystyö 

uusiutuvien energiamuotojen parissa kasvaa jatkuvasti. Ennusteiden mukaan 

sähköautot yleistyvät runsaasti tulevina vuosikymmeninä ja vuonna 2050 

ympäristöystävällisiä henkilöautoratkaisuja olisi maailmanlaajuisesti enemmän kuin 

polttomoottoriautoja (Hendrikse 2017). Vuoteen 2050 on vielä pitkä aika ja 

raskasteollisuus, rahtiliikenne ja monet muut tuotantoalat tarvitsevat öljyä kauan sen 

jälkeenkin ja näin ollen raakaöljyllä on merkittävät markkinat nyt ja tulevaisuudessa. 

New Yorkin pörssissä vaihdetaan johdannaissopimusten muodossa runsaat miljardi 

tynnyriä öljyä joka päivä. Se vastaa Suomen 15 vuoden öljynkulutusta. Todella suuret 

markkinat sekä kansantalouksien, yritysten ja kuluttajien riippuvuus raakaöljystä ovat 

syitä minkä takia öljyn hintaa seurataan aktiivisesti ja poikkeava kehitys herättää 

huomiota niin mediassa kuin tutkijoiden keskuudessa. Näin kävi myös kesällä 2014, 

kun raakaöljyn hinta alkoi jyrkästi laskea. Hintapudotuksen syiksi on useita arveluita 

kuten Kiinan talouskasvun hidastuminen, valuuttakurssien vaikutukset ja Libyan 

kriisi, mutta erityisesti öljyjärjestö OPEC:n toiminta ja Yhdysvaltojen kehittynyt 

liuskeöljytuotanto ovat olleet tutkimuksen kohteena ja niitä pidetään pääasiallisina 

syinä. Myös tässä tutkielmassa vuoden 2014 raakaöljyn hintapudotusta tarkastellaan 

OPEC:n ja Yhdysvaltojen liuskeöljytuotannon näkökulmasta. 

Raakaöljyn hinnan vaihtelu ei ole poikkeuksellista, mutta vuonna 2014 

öljynviejämaiden yhteistyöorganisaatio OPEC teki päätöksen alkaa 

tarkoituksenmukaisesti laskemaan raakaöljyn markkinahintaa ylitarjonnan avulla. 

Päätös oli epätavallinen, koska raakaöljyn ominaisuudet kuten sen uusiutumattomuus 

ja vähäinen substituuttien määrä kannustavat päinvastaiseen toimintaan, öljytuotannon 

rajoittamiseen. Lisäksi öljymarkkinoilla odotettiin OPEC:n rajoittavan tuotantoaan 

hintatason vakauttamiseksi. OPEC:n tavoitteena oli oman markkinaosuuden 

kasvattaminen ja yhdysvaltalaisten liuskeöljytuottajien markkinaosuuden 

heikentäminen. 
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Aluksi tutkielmassa käydään lyhyesti läpi raakaöljyn hintaan vaikuttavia tekijöitä ja 

sen jälkeen selvitetään miten vuoden 2014 hintapudotus erosi muista suurista 

raakaöljyn hintamuutoksista viime vuosikymmenien ajalta. Neljännessä luvussa 

esitetään mallit, joiden avulla selitetään OPEC:n motiivi marraskuun 2014 

tuotantopäätökseen ja minkälaisia vaikutuksia Yhdysvaltojen liuskeöljytuotannolla on 

ollut hintapudotukseen. Lopuksi selviää, saavuttiko OPEC päätöksellään sen hyödyn 

mitä lähti tavoittelemaan. Viimeisessä luvussa käydään pintapuoleisesti läpi sitä, 

minkälaisia vaikutuksia halventuneella raakaöljyllä on ollut Suomen bensiinin 

kuluttajahintoihin ja ovatko pörssiyhtiöt Neste ja Finnair hyötyneet hintapudotuksesta. 

Tämän työn oleellisimmat tutkimuskysymykset ovat:  

• Miksi OPEC päätti olla rajoittamatta raakaöljytuotantoaan marraskuussa 

2014? 

• Mitä vaikutusta Yhdysvaltojen liuskeöljytuotannolla on ollut 

raakaöljymarkkinoihin? 

• Kuinka hyvin OPEC onnistui tavoitteessaan ajaa Yhdysvaltojen 

liuskeöljytuottajat pois markkinoilta? 

Tämä tutkielma on kirjallisuuskatsaus ja ylläoleviin kysymyksiin vastataan alaan 

perehtyneiden tutkijoiden tieteellisten julkaisujen avulla sekä tarvittaessa käyttämällä 

kirjoittajan omaa tulkintaa. Tutkielman luonteen vuoksi raakaöljyn Suomen 

vaikutusten tutkiminen jää vähäiseksi, mutta antaa kuitenkin valmiudet mahdolliseen 

laajempaan tutkimukseen tulevaisuudessa. 

Suuri osa tutkielmassa käytetyistä tieteellisistä teksteistä on alansa kärkitutkimuksia, 

jotka ovat luoneet pohjaa myöhemmille julkaisuille. Tutkielman kannalta tärkeimpiin 

tieteellisiin julkaisuihin kuuluu muun muassa Baumeisterin ja Kilianin (2015) 

Understanding the Decline in the Price of Oil since June 2014, joka antaa laajan 

kuvauksen vuoden 2014 raakaöljyn hintapudotuksesta ja asioista, jotka ylipäätään 

vaikuttavat öljyn hintaan. Baumeister ja Kilian ovat julkaisseet useamman raakaöljyyn 

liittyvän tekstin. 
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Ansarin (2017) kilpailumalli osoittaa, että öljymarkkinat toimivat epätavallisesti 

vuoden 2014 lopussa. Lisäksi Ansarin tutkimuksessa on monipuolista pohdintaa 

OPEC:n toiminnasta liittyen hintapudotukseen. Laajimman ja kaiketi syvällisimmän 

analyysin ja matemaattisen mallin antaa Behar ja Ritz (2017) tutkimuksellaan OPEC 

vs US shale: Analyzing the shift to a market-share strategy. Tutkimuksessa 

mallinnetaan vuoden 2014 marraskuun öljymarkkinatilanne ja pohditaan, mikä on 

OPEC:n kannalta optimaalisin päätös öljytuotannon määrän suhteen. Fattouhn, 

Rahmatullahin ja Anupaman (2016) peliteoriamalli havainnollistaa minkälaiseen 

lopputulokseen Saudi-Arabian ja muun OPEC:n päätös tuotannon määrästä voi johtaa. 

Smithin ja Leen (2017) tutkimus Yhdysvaltojen liuskeöljytuotannon hintajoustosta 

vastaa lopulta kysymykseen onnistuiko OPEC tavoitteessaan liuskeöljytuottajia 

vastaan. Smithin aikaisemmat tutkimukset ovat olleet lähteenä useille tässä 

tutkielmassa käytetyille tieteellisille julkaisuille. 
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2 RAAKAÖLJYN HINTAAN VAIKUTTAVIA TEKIJÖITÄ 

2.1 Kysyntä 

Raakaöljy on jalostukseen tarkoitettu raaka-ainehyödyke. Raakaöljyä on eri laatuisia, 

joista merkittävimmät ovat Brent ja West Texas Intermediate (WTI). Markkinoilla 

Brentin ja WTI:n hinnat ovat myös viitearvona muille vähemmän käytetyille 

raakaöljylaaduille kuten Suomessa kulutetulle venäläiselle öljylle. Omissa laaduissaan 

raakaöljyt ovat samanlaisia, jolloin tuottajalla ei ole ostajalle teoriassa merkitystä. 

Näin ollen raakaöljyn markkinahintaan vaikuttavat maailmanlaajuinen kysyntä ja 

tarjonta. 

Öljylle on kysyntää kaikkialla maailmassa, mutta erityisesti teollisuusmaissa ja 

teollistuneissa kehitysmaissa kuten Kiinassa ja Intiassa. British Petroleumin raportin 

mukaan hieman alle 20% vuoden 2015 maailman öljynkulutuksesta tapahtui 

Yhdysvalloissa ja oletettavasti kulutus ei tule muuttumaan lähitulevaisuudessa (BP 

2016). Yhdysvalloissa 3/4 raakaöljystä jalostetaan bensiiniksi matkustus- ja 

rahtiliikenteen käyttöön (EIA 2016). Alhainen bensiiniverotus, heikko julkinen 

liikenne ja alhaiset vaatimukset energiatehokkuudesta ovat syitä korkealle 

öljynkulutukselle. Omavaraisena maana Yhdysvallat tuottaa öljyntarpeestaan 75% 

(EIA 2017). 

BP:n mukaan Euraasian alueen öljynkulutus vuonna 2015 oli myös hieman alle 20% 

koko maailman kulutuksesta, mutta EU-maissa kulutus on laskussa ja vuonna 2014 se 

oli alhaisimmillaan koko tarkastelujakson ajalta (eurostat 2016). EU-maissa on 

suhteellisen korkea verotus ja monilla mailla kuten Suomella on poliittinen päämäärä 

siirtyä uusiutuviin energiamuotoihin. Huomionarvoista on, että Euroopan unionin 

alueella kulutettiin ainoastaan 13,9% maailman öljynkulutuksesta. Kehittyneissä 

Euroopan maissa kysyntä laskee hitaasti (BP 2016). 

Aasian alueella tapahtui vuonna 2015 lähes 35% maailman öljynkulutuksesta, pääosin 

Kiinassa ja Intiassa. Maiden nopea talouskasvu on luonut suuret tarpeet raakaöljylle. 

Öljyn kysyntämuutokset eivät ole kovin äkkinäisiä pois lukien edellä mainitut Aasian 

kehittyvät maat. BP:n ilmoittama Reserves-to-production (R/P) arvo vuoden 2015 
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lopussa oli 50,1, joka tarkoittaa, että maailmassa on todistetusti yli 50 kertaa 

öljyvarantoja kulutukseen nähden. Tuotannollisesti edullisella Lähi-idän alueella 

vastaava arvo oli 73,1. Tämä antaa viitteitä markkinoista, jossa kehittyvät maat 

pystyvät edullisesti täyttämään öljytarpeensa vielä kauan (BP 2016). Tosin 

öljyteollisuudessa on suhteellisen pitkät läpimenoajat, jolloin tuottajien pitää varautua 

mahdolliseen kasvavaan kysyntään säilömällä öljyä varastoon. 

Cooperin tutkimuksen mukaan 23 maan lyhyen aikavälin kysynnän hintajousto 

raakaöljylle on alle 0,1 ja pitkän aikavälin alle 0,6 sekä pitkän aikavälin eri maiden 

keskiarvo 0,2 (Cooper 2003). Kysynnän hintajousto ilmaisee, kuinka paljon raakaöljyn 

kysyntä muuttuu suhteessa sen hinnan muutokseen. Alhainen kysynnän hintajousto 

tarkoittaa, että hinnan muutokset vaikuttavat vain hieman kysyttyyn määrään.    

Lyhyellä aikavälillä öljylle on varsin vähän varteenotettavia substituutteja, mikä 

selittää alhaisen kysynnän hintajouston. Sen sijaan pitkällä aikavälillä on mahdollista 

kehittää korvaavia ratkaisuja öljylle. 

2.2 Tarjonta 

Raakaöljyn tarjontaan vaikuttaa, että sen esiintyvyys maapallolla on hyvin 

keskittynyttä tietyille alueille. Se on myös uusiutumaton energianlähde, joka 

tarkoittaa, että lyhyellä aikavälillä sitä ei täydenny lisää maaperään (EIA 2017). 54% 

raakaöljyvarannoista sijaitsee Lähi-idän alueella (OPEC 2017). Kysyntää öljylle on 

kaikkialla maailmassa, mutta tuotanto on keskittynyt pienelle joukolle yrityksiä ja 

maita. Raakaöljyn epätasainen jakautuminen voi johtaa markkinoiden tehottomuuteen, 

jossa öljyntuottajat hyödyntävät kysynnän ja tarjonnan epätasapainoa vaikuttamalla 

itse markkinahintoihin omien päämääriensä mukaan. Markkinoiden tehokkuusehdon 

mukaan kärsijänä ovat kuluttajat (Pohjola 2012, s. 83-86). Raakaöljymarkkinoilla 

toimii pääasiassa ne yritykset ja valtiot, joiden maaperässä on edullisesti saatavaa 

öljyä, esimerkiksi OPEC-maat ja Norja. Vaihtoehtoisesti markkinoilla on yrityksiä, 

jotka ovat hankkineet itselleen oikeuden jonkin maan öljyyn, kuten yritykset Royal 

Dutch Shell ja Chevron Nigeriassa (Chevron 2017, Shell 2017). Arktisilla alueilla on 

runsaita öljyesiintymiä ja öljy-yhtiöt ovat kiinnostuneita niistä, mutta toistaiseksi 

öljykenttiä ei olla päästy hyödyntämään haastavan maaston ja korkeiden kustannusten 

takia (The Oxford Institute for Energy Studies 2011). Teknisesti yksinkertainen ja 
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taloudellisesti edullinen tuotanto ovat syitä, miksi raakaöljyteollisuus on niin 

keskittynyttä Lähi-idän alueelle. 

Tarjontaan vaikuttavat kuinka paljon hyödykkeen valmistaminen ja muu tuotanto 

maksavat. The Wall Street Journalin mukaan maaliskuussa 2016 yhden öljytynnyrin 

(158,99 litraa) tuottaminen Brent-raakaöljyä maksoi Saudi-Arabian tuottajille 

yhdeksän dollaria. Sen sijaan Saudi-Arabian tärkeimpien kilpailijoiden, 

yhdysvaltalaisten tuottajien piti maksaa jo pelkästään veroa 6,42 dollaria tynnyriltä. 

(The Wall Street Journal 2016). Tuotantokustannusten perusteella Saudi-Arabian 

tuottajilla on selkeä etu kilpailijoihin nähden. 

2.2.1 OPEC 

OPEC on Organization of the Petroleum Exporting Countries eli öljynviejämaiden 

yhteistyöorganisaatio. OPEC:iin kuuluu tällä hetkellä 14 maata Lähi-idästä, Afrikasta 

ja Etelä-Amerikasta. Jäsenmaita ovat esimerkiksi Saudi-Arabia, Nigeria ja Venezuela 

(OPEC 2017). Järjestön tavoitteena on yhtenäistää jäsenmaiden öljypolitiikkaa ja 

varmistaa öljymarkkinoiden tasapaino sekä tasaiset ja kohtuulliset tulot jäsenmailleen 

(OPEC 2012). Yleisesti ottaen OPEC:ia on pidetty kartellina ja mediassa termi kartelli 

saatetaan liittää OPEC:iin (CNBC 2017). Toisaalta Pohjolan mukaan OPEC ei 

nykyään toimi yhtä vahvana kartellina kuin vielä 1970-luvulla öljykriisin aikaan 

(Pohjola 2012, s. 84). Kisswanin mukaan jäsenmaiden ja OPEC:in öljyntuotannolla ei 

ole yhteyttä ja OPEC:in öljyntuotanto ei aiheuta markkinahintoja, vaan sen sijaan 

markkinahinnat vaikuttavat öljyjärjestön tuotantoon (Kisswani 2016). Tutkimuksen 

mukaan 1970-luvun jälkeen OPEC on ollut markkinoilla pääosin hinnanottajana (price 

taker) ja organisaationa se on hajaantunut (Brémond, Hache & Valérie 2012). Voi 

todeta, että OPEC:n asema ei ole enää yhtä vahva kuin ennen, mutta se on edelleen 

merkittävä tekijä öljymarkkinoilla. OPEC-maat tuottavat yhteensä noin 40% 

maailman raakaöljystä. 
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2.3 Poliittinen ympäristö 

Raakaöljyn tuotanto on keskittynyt pääosin geologisista syistä vain muutamiin 

alueisiin maailmassa. Tästä huolimatta nämä alueet eivät ole taloudellisesti tai 

poliittisesti samanlaisia. Lyhyellä aikavälillä raakaöljyn hinnan kysyntäjousto on 

hyvin pieni ja kansantaloudet ovat riippuvaisia öljystä. Öljyä tarvitsevien valtioiden ja 

yritysten näkökulmasta on tärkeää tietää mitkä asiat vaikuttavat raakaöljyn 

perustavanlaatuisiin hintatekijöihin kuten kysyntään ja tarjontaan. Metcalf ja Wolfram 

(2010) ovat havainneet, että raakaöljyn tuotannon hajonnalla (volatility) ja alueen 

poliittisella avoimuudella on negatiivinen korrelaatio keskenään. Demokraattisella 

alueella tuotannon hajonta on alhaisempi kuin autokratisella alueella, jossa valta on 

keskittynyt pienelle joukolle. Teoreettisen mallin lisäksi edellä mainitut tutkijat 

totesivat korrelaation myös empiirisen datan avulla.  Poliittisen ilmapiirin 

aiheuttamalla tuotannon tason vaihtelulla on yleisesti ottaen vaikutus myös raakaöljyn 

markkinahintaan, varsinkin jos kyseessä on merkittävä tuottaja. Mitä enemmän 

markkinoilla on tuottajia, joiden toiminta tapahtuu poliittisesti epävakaassa 

ympäristössä, niin sitä suurempi on tuotannon hajonta, joka heijastuu todennäköisesti 

myös öljyn hintoihin. Toisaalta alueen öljytuotannon suuri hajonta ei välttämättä 

tarkoita, että tuotanto olisi tehotonta. Tutkimuksessa käytettiin poliittisen ympäristön 

mittaamiseen Polity IV Projectin demokratiaindeksiä. Indeksi perustuu arvioihin 

valtion parlamentaaristen vaalien kilpailullisuuden ja avoimuuden tasosta. 

Chen, Liao, Tang ja Wei (2017) ovat tutkineet OPEC-maiden poliittisen riskin 

vaikutusta Brent-öljyn markkinahintoihin. OPEC:lla on edelleen suuri markkinaosuus 

ja jäsenmaat pyrkivät toimimaan yhteisen tavoitteen mukaan. Lisäksi OPEC-maat ovat 

tutkimuksen kohteena, koska tunnetusti esimerkiksi jäsenmaa Venezuelan tai Irakin 

riskitaso ei ole samalla tasolla kuin öljymaa Norjan. Tutkimukseen on valittu 

nykyisestä 14 jäsenvaltiosta 10. SVAR-analyysissä otettiin huomioon viisi muuttujaa: 

riski, tuotanto, kysyntä, spekulaatio ja hinta. Muuttujan riski määritys perustui 

Political Risk Service Groupin kuukausittaiseen ICGR-indeksiin, jolla kuvataan eri 

maiden poliittista riskiä. ICGR-indeksin 12:sta osa-alueesta tutkimukseen otettiin vain 

kahdeksan öljyn hinnan kannalta oleellista tekijää; esimerkiksi hallituksen vakaus ja 

sisäiset konfliktit. Analyysin tuloksena saatiin, että öljynhinnan muutos vastaa 

positiivisesti OPEC:n riskishokkeihin ja niillä on yhteys. Korrelaatio on positiivinen, 
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mutta luottamusalue (confidence band) on heikko. Kun OPEC:n riskitaso nousee, niin 

Brentin hinta nousee myös. Vaikutus tulee merkittäväksi 17 kuukaudessa ja kestää 

noin kymmenen kuukautta. Kuuden kuukauden ajanjaksolla poliittisen riskin vaikutus 

hintavaihteluun on hyvin vähäinen 0,27%, mutta spekulaation osuus tällä jaksolla on 

28,58%. Toisaalta poliittisen konfliktin aiheuttama spekulaatio liittyy osittain 

poliittiseen riskiin ja näin ollen itse konfliktin vaikutus öljynhintaan on suurempi kuin 

0,27%. 36 kuukauden ajanjaksolla OPEC:n poliittisen riskin vaikutus hintavaihteluun 

on 17,58%, joka on kysyntämuuttujan jälkeen toiseksi korkein osatekijä. OPEC:n 

jäsenmaiden maantieteellisistä alueista erityisesti Lähi-idän poliittinen riskitaso 

vaikutti öljynhintaan. 

Tuottajamaiden sisäpolitiikan lisäksi öljyn hintoihin vaikuttaa myös moni muu 

politiikan osa-alue kuten maiden välinen geopolitiikka tai suurvaltojen ulko- ja 

rahapolitiikka. Arora ja Tanner (2013) havaitsivat tutkimuksessaan öljyn hinnan 

reagoivan negatiivisesti odottamattomaan reaalisen Yhdysvaltojen korkotason 

muutokseen. Käänteinen suhde öljyn hinnan ja lyhyen korkotason kanssa vallitsi koko 

tutkimusjakson ajan 1975-2015, mutta pidemmillä, yli kolmen kuukauden koroilla 

yhteys oli havaittavissa vain tiettyinä ajanjaksoina. Kun reaalinen korkotaso 

odottamattomasti nousee, niin öljyn hinta laskee. Korkojen vaikutuksen huomioon 

ottaminen on tärkeää erityisesti sijoittajille ja tuottajille, jotka varastoivat öljyä 

tehdäkseen tällä pääomatuottojen kaltaista voittoa. Keskuspankki voi 

rahapolitiikallaan suoraan vaikuttaa öljynhintaan, varsinkin aikoina jolloin raakaöljyä 

on varastoitu erityisen paljon. 

2.4 Hintaodotukset 

Öljyfutuuri on osapuolten välinen sopimus käydä kauppaa tietyllä määrällä öljyä 

ennalta sovittuna ajankohtana sovittuun hintaan. Futuurin ostaja tekee voittoa, jos 

𝐹𝑡  <  𝑃𝑡+𝑥, jossa F on futuurin kauppahinta ajan hetkellä 𝑡 ja 𝑃 on öljyn hinta ajan 

hetkellä 𝑡 + 𝑥. Toimitusaika 𝑥 on kuukausista vuosiin. Jos öljyfutuurin kauppahinnan 

𝐹𝑡 nousu ei vaikuta sen hetkisen öljynhintaan 𝑃𝑡, niin silloin olisi mahdollista 

hyödyntää arbitraasia ja ostaa öljyä hinnalla 𝑃𝑡 ja säilyttää sitä 𝑥 aika ja tehdä voittoa 

öljyfutuurisopimuksella. Tästä koituu toki säilytys- ja kaupankäyntikustannuksia, 

mutta ei ole silti järkevää, jos futuurin ja tämän hetkisen öljyn hinnan välillä ei ole 
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yhteyttä. Changin ja Leen tekemän analyysin perusteella sekä pitkällä-, että osittain 

myös lyhyellä aikavälillä öljyfutuurit ja öljynhinta muuttuvat samansuuntaisesti 

(Chang & Lee 2015). 

Toisin sanoen, jos uskotaan että syystä tai toisesta öljyn hinta tulee muuttumaan 

lähiaikoina, niin sillä on todennäköisesti vaikutus myös tämän hetken öljynhintaan 

symmetrisen informaation vallitessa. Öljyfutuurin erääntyessä haltija saa raakaöljyn 

fyysisesti haltuunsa. Luonnollisesti sijoittajat ja muut kuin öljynjalostajayritykset 

haluavat päästä öljyfutuureista eroon ennen toimitusta, mutta mahdollisesti 

öljyfutuurien markkinahinta on silloin alhaisempi kuin ostohetkellä, jolloin syntyy 

tappiota. Vuonna 2015 suurimmat öljy-yhtiöt vuokrasivat tankkereita pelkkään 

säilytystarkoitukseen 25 miljoonalle tynnyrille öljyä, joka kattaisi vajaat puoli vuotta 

Suomen kulutuksesta (Reuters 2015). Pääasiassa öljy-yhtiöt käyvät kauppaa 

keskenään. 

2.5 Hotellingin sääntö 

1930-luvulla taloustieteilijä Harold Hotelling julkaisi tieteellisen artikkelin aiheesta 

uusitumattomat luonnonvarat ja niihin liittyvä taloustiede (Hotelling 1931, s. 137-

175). Hotellingin mukaan uusiutumattoman hyödykkeen hinnan pitäisi ylittää 

rajakustannus, vaikka markkinat toimisivat täydellisesti. Väite on perustelu, siten että 

raakaöljyn absoluuttinen määrä vähenee jatkuvasti ja ennen pitkää se loppuu kokonaan 

tai raakaöljyn käyttämisestä tulee taloudellisesti kannattamatonta. Kannattamattomuus 

tarkoittaa, että raakaöljyä korvaavien energialähteiden hyödyntäminen on 

edullisempaa kuin raakaöljyn käyttö. Lyhyellä aikavälillä öljyn hinta on sen hetkisten 

kysyntä- ja tarjontavoimien määrittämä, mutta pitkällä aikavälillä hinnan tulisi nousta 

korkotason mukaan. 

Hotellingin esittämän kaavan mukaan kilpailullisilla markkinoilla uusiutumattoman 

hyödykkeen hinta 𝑝 on tulevaisuudessa 𝑝0𝑒𝛾𝑡 ajan hetkellä t.  𝛾 kuvaa jatkuvaa korkoa 

(force of interest).  

 𝑝 = 𝑝0𝑒𝛾𝑡     (1) 
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Kaavalle on oletus, että öljyntuottaja toimii rationaalisesti ja haluaa maksimoida 

nettonykyarvon tulevaisuuden sijoituksissaan (Hotelling 1931, s. 140-141). 

Raakaöljymarkkinat eivät ole täysin kilpailulliset, mikä on ehtona Hotellingin 

säännölle (Hotelling 1931, s. 140). Esimerkiksi OPEC-mailla on öljytuotannossa noin 

40% markkinaosuus, joista suurimpana tuottajana on Saudi-Arabia (OPEC 2017). 

Toisaalta OPEC-maat eivät toimi kartellina oppikirjaesimerkin tavoin päättäen 

kaikesta tuotannosta ryhmänä. Vuonna 2015 Saudi-Arabian öljyministeri ilmoitti, että 

markkinat saavat määrittää öljyn hinnan, mikä on vastoin kartellin toimintaperiaatetta 

(McEndree 2015). Venäjä on myös suuri öljyntuottaja ja Yhdysvaltojen öljytuotannon 

ennustetaan ensi vuoden aikana rikkovan 1970-luvun 9,9 miljoonan tynnyrin 

päivätuotannon ennätysrajan ja kasvattamaan markkina-asemaansa (EIA 2017).  

Raakaöljymarkkinat vaihtelevat oligopolin ja täysin kilpailullisten markkinoiden 

välillä. Joinakin aikoina kilpailu on vähäisempää ja yksittäisillä tai muutamilla 

kilpailijoilla on mahdollisuus vaikuttaa merkittävästi markkinoihin. Näin kävi 

esimerkiksi vuoden 1973 öljykriisissä, kun OPEC-maat julistivat öljyn kauppasaarron 

useita muita maita kohtaan. Tällä hetkellä öljymarkkinat ovat menossa enemmän 

kilpailullisten markkinoiden suuntaan Venäjän ja Yhdysvaltojen kasvaneiden 

tuotantojen takia. Täysin kilpailullisia raakaöljymarkkinoita tuskin saavutetaan ja 

Hotellingin säännön ehto jää täyttämättä, mutta oletettavasti teoria on sitä pätevämpi 

mitä suurempi kilpailu markkinoilla vallitsee. 

Artikkelissaan Hotelling käsittää uusiutumattoman hyödykkeen, tässä tapauksessa 

öljyn omaisuuseräksi, joka voidaan tuottaa nyt tai vasta tulevaisuudessa. Jos öljyä 

porataan liikaa ja liian nopeasti, niin hinnat laskevat alas. Toisaalta tuotannon 

rajoittaminen lykkää mahdollisia suurempia tuottoja pitkälle tulevaisuuteen, jolloin 

epävarmuus kasvaa (Hotelling 1931, s. 139). Hotellingin teorian perusteella öljy pitää 

rinnastaa arvopapereihin ja muihin korkopohjaisiin omaisuuseriin. Jos tuottajat 

uskovat tekevän enemmän voittoa vallitsevan korkotason omaisuuserillä, niin silloin 

heidän kannattaisi tuottaa ja myydä niin paljon öljyä kuin mahdollista ja sijoittaa 

saadut varat erilaisiin korollisiin sijoitusinstrumentteihin.  Toisaalta tuottajien 

kannattaa rajoittaa öljytuotantoaan, jos he olettavat tekevän enemmän voittoa 

tulevaisuuden öljynhinnoilla verrattuna muihin sijoitusmahdollisuuksiin. 
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Hotellingin teoriaa on vaikea mitata ja käytännössä markkinat tuskin tietoisesti 

huomioivat raakaöljyn uusiutumattomuutta. Se luo kuitenkin teoriapohjan perustaksi 

raakaöljyn tuotannon rajoittamiselle ja kiihdyttämiselle markkinoiden näkökulmasta. 
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3 VUODEN 2014 RAAKAÖLJYN HINTAROMAHDUS 

Finanssikriisin jälkeisinä vuosina 2008-2014 WTI-raakaöljyn hinta New Yorkin 

pörssissä (NYMEX) on vaihdellut 80-124 dollarin välillä tynnyriltä ja suunta on ollut 

kasvava (kuvio 1.). Heinäkuussa 2014 alkoi raakaöljyn hinnan jyrkkä lasku ja 

tammikuussa 2016 tynnyrihinta kävi niinkin alhaalla kuin 26,55 dollarissa. Viime 

aikoina tynnyrihinta on vaihdellut 50 dollarin molemmin puolin eikä merkkejä 

hintanoususta vanhoihin lukemiin ole nähtävissä. Hintapudotukselle on monia 

selityksiä, mutta eniten huomiota ovat saaneet öljyjärjestö OPEC:n toiminta ja 

Yhdysvaltojen kehittynyt liuskeöljytuotanto. 

 

Kuvio 1. WTI-raakaöljyn hinta (USD/b) aikavälillä 1/1980 – 10/2017 New Yorkin pörssissä 

(NYMEX) inflaatiokorjattuna (Macrotrends 2017). 
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3.1 Miten vuoden 2014 öljyn hintaromahdus erosi muista? 

Raakaöljyn hintaromahduksia on tapahtunut ennenkin kuten kuviosta 1. voi huomata. 

Viimeisin vuoden 2008 hintaromahdus viidessä kuukaudessa 144 dollarista 30 

dollariin liittyi maailmanlaajuiseen finanssikriisiin. Teollistumisen myötä raakaöljyn 

kysyntä on kasvanut maailmassa jatkuvasti ja tarjonnan pitäisi kasvaa kysynnän 

mukana vakaan talouden ylläpitämiseksi. Tämä koskee erityisesti 

raakaöljymarkkinoita, koska kansantaloudet ovat riippuvaisia öljystä ja sen lyhyen 

aikavälin kysyntäjousto on alhainen. Vuosien 2005-2007 välillä öljyntuotanto ei 

noussut ja analyytikot uskoivat Saudi-Arabian paikkaavan kysyntävajeen 

liikatuotannollaan. Sen sijaan Saudi-Arabian tuotanto ei kasvanut vaan jopa hieman 

putosi ja se oli yksi syy öljyn hintapiikkiin ennen vuoden 2008 finanssikriisiä. 

Yhdysvaltojen ja Euroopan öljynkulutus oli tuolloin laskussa, mutta Kiinan kasvava 

kysyntä kompensoi ja käänsi kokonaiskysynnän kasvun positiiviseksi. Tämä yhdessä 

paikalleen jääneen tarjonnan ja lopulta Saudi-Arabian toimettomuuden kanssa 

aiheuttivat kaikkien aikojen korkeimman öljyn hinnan (Hamilton 2009). 

Finanssikriisin seurauksena tuli maailmanlaajuinen taantuma ja öljyn kysynnän 

vähentyminen, mikä aiheutti hinnan putoamisen huipustaan. Hintaromahduksen 

jälkeen Saudi-Arabia laski tuotantomääräänsä ja hinta palautui tasolle, joka oli ennen 

2008 vuoden tapahtumia. (Baumeister & Kilian 2015.) 

Vuoden 1980-luvun öljyn hintaromahduksen aiheutti koko vuosikymmenen alun 

kestänyt alhainen kysyntä ja liian suuri kokonaistuotanto. OPEC oli rajoittanut omaa 

tuotantoaan, mutta se ei vaikuttanut merkittävästi hintojen laskuun. Rajoitukset 

vaikuttivat negatiivisesti Saudi-Arabian tuloihin ja vuonna 1986 se vapautti 

tuotantonsa. Yhdessä tämä ja markkinoiden pelko siitä, miten OPEC reagoi johtivat 

lopulta hintaromahdukseen. OPEC:n toiminta 1980-luvun alussa on esimerkki 

kartellin toimintaperiaatteen toteuttamisen vaikeudesta. Jäsenmaat poikkesivat 

järjestön yhteisestä päätöksestä supistaa tuotantoaan ja tämä sai Saudi-Arabian 

luopumaan koko tuotannonrajoituspolitiikasta.  (Baumeister & Kilian 2015.) Kuviossa 

1. näkyvä hintapiikki 1990-luvun alussa on peräisin, siitä kun Irak hyökkäsi Kuwaitiin 

ja vaikutti öljyntuotantoon. 
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Perinteisesti, Saudi-Arabialla on ollut vahva rooli puskurituottajana (swing producer), 

joka tarvittaessa nostaa tai laskee tuotantoaan vakaan hintatason ylläpitämiseksi. 

Epäillään, että vuoden 2008 alussa Saudi-Arabia ei yksinkertaisesti kyennyt 

nostamaan tuotantokapasiteettiaan, joka johti öljyn ennätyskorkeaan hintaan. 

Esimerkiksi Ghawarin öljykentän ehtyminen on yksi mahdollinen syy (Hamilton 

2009). Sen sijaan finanssikriisin jälkeinen hintasukellus oli suhteellisen lyhytaikainen 

Saudi-Arabian tuotannon rajoittamisen takia. Vuoden 2014 marraskuussa OPEC de 

facto Saudi-Arabia päätti olla rajoittamatta tuotantoaan ja näin ollen puskurituottajan 

tehtävä jäi tekemättä. 

Raakaöljyn hinnanmuodostuminen on monimutkainen prosessi, johon vaikuttavat 

useat eri tekijät. Siitä huolimatta hintapiikkien taustalla on lopulta kysynnän ja 

tarjonnan välinen epätasapaino kuten edellä mainituissa esimerkeissä otettiin esille. 

Teollisuus ja kuluttajat ovat niin riippuvaisia öljystä, että lyhytaikainenkin kysynnän 

ja tarjonnan epätasapaino aiheuttaa suuria hintamuutoksia. Öljytuotannossa on 

puolestaan logistisia ja teknisiä haasteita saada raakaöljy ostajille tarpeeksi nopeasti 

ennen kuin markkinat reagoivat tilanteeseen. Öljyn hintashokkiin ajaudutaan, kun 

tuottajamaat eivät kykene yhdessä samanaikaisesti säätämään tuotantoaan. 1980-

luvulla Saudi-Arabia teki tappiota, kun se yritti yksin laskea tuotantoaan hintojen 

kurissapitämiseksi. Tämän jälkeen se vapautti tuotantonsa ja tuli hintaromahdus. 

Tuottajamaiden yhtenäinen tuotannon laskeminen olisi voinut hillitä silloista 

romahdusta. Ennen finanssikriisiä tuottajamaat eivät reagoineet tarpeeksi nopeasti 

Kiinan talouskasvun aiheuttamaan öljyn tarpeeseen, joka oli varmasti yleisesti 

tiedossa. Kysyntä nousi ja arvioiden mukaan äärirajoilla ollut Saudi-Arabian 

tuotantokapasiteetti ei pelastanut kaikkien aikojen korkeimmalta tynnyrihinnalta. 

Tuottajien yhtenäinen tuotantokapasiteetin nostaminen vuosina 2005-2007 olisi 

tällöinkin saattanut hillitä hintapiikkiä. Vuoden 2014 hintaromahdus eroaa 

aikaisemmista siltä osin, että Saudi-Arabia ei ollut halukas vakauttamaan hintatasoa, 

vaan teki muiden OPEC-maiden kanssa strategisen päätöksen olla rajoittamatta 

tuotantoaan. 



19 

3.2 Yhdysvaltojen liuskeöljytuotanto 

Vuonna 2016 Yhdysvalloissa tuotettiin kolmanneksi eniten öljyä heti Venäjän ja 

Saudi-Arabian jälkeen (EIA 2017). Vuonna 2015 Yhdysvaltojen tuotantomäärä oli 

suurempi kuin 2016, mutta muuten tuotannon kasvu on ollut jyrkästi nousujohteinen 

2010-vuodesta lähtien ja ennustetaan, että 2018 vuoden aikana rikotaan kaikkien 

aikojen tuotantoennätys (EIA 2017). Merkittävä osa kasvaneesta tuotannosta on 

peräisin liuskeöljyn (shale oil, tight oil) käyttöönotosta. 

Liuskeöljy ja maaöljy eroavat toisistaan tuotantoprosesseiltaan. Liuskeöljy on peräisin 

kiviaineksesta ja maaöljy on nimensä mukaisesti maaperästä. Lopputuote on 

käytännössä identtinen, mutta liuskeöljyn tuotantokustannukset ovat korkeammat kuin 

perinteisellä maaöljyllä, mikä on hidastanut liuskeöljyn käyttöönottoa. Yhdysvaltojen 

institutionaalinen ja taloudellinen ympäristö ovat syitä, miksi liuskeöljytuotanto on 

keskittynyt lähes ainoastaan sinne. Rahoituksen saaminen on helppoa ja 

omistusoikeudet ovat selkeästi määritelty. Lisäksi Öljyntuotannon infrastruktuuri on 

kehittynyttä. (Mănescu & Nuño 2015.) Yleisesti ottaen liuskeöljyllä viitataan 

Yhdysvaltojen tuotantoon.  

Liuskeöljyn tuotanto ei ole aivan uusi ilmiö. Korkeimmillaan tuotanto oli 

Yhdysvalloissa 1970-luvun alussa, muun öljyntuotannon ohessa. Siitä lähtien 

liuskeöljytuotanto on kuitenkin ollut laskussa, mutta kääntyi positiiviseksi vuonna 

2008. Tuotanto lähti nousuun, koska liuskeöljy opittiin hyödyntämään paremmin. 

Siihen vaikutti myös tuotannossa käytetyn teknologian kustannusten pienentyminen ja 

liuskekiven saatavuuden parantuminen. Vuonna 2013 Yhdysvaltojen 

raakaöljytuotannosta jo lähes puolet oli liuskekiviperäistä. Kehityksen pani alulle 

2000-luvun alun kaasun ja öljyn hintojen kohoaminen. Kaupalliset toimijat 

kiinnostuivat liuskeöljystä teknologian kehittymisen myötä, koska se saattaa 

mahdollistaa alhaisemmat tuotantokustannukset ja kilpailukykyä öljymarkkinoille 

(Aguilera & Radetzki 2013). Tutkimuksissa ja mediassa kirjoitetaan usein Liuskeöljyn 

vallankumouksesta (Shale Revolution, Shale Boom), jolla viitataan yllä mainittuun 

ajanjaksoon viime vuosikymmenen lopussa, kun liuskeöljyn tuotanto lähti kasvuun. 
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Liuskeöljyn käyttöönotto on Yhdysvalloille merkittävä asia, koska se vähentää tarvetta 

ostaa öljyä ulkomailta. Yhdysvaltojen kaltaiselle maalle raakaöljyn riippuvuuden 

vähentäminen muista maista on taloudellisesti ja poliittisesti tärkeä tavoite. 

Raakaöljyn nettotuonti Yhdysvaltoihin on laskenut jo vuodesta 2005 lähtien ja siihen 

ovat vaikuttaneet 2000-luvun alun kohonneet öljyn hinnat ja muut taloudelliset tekijät 

kuten teollisuuden ja autoilun vähentyminen (EIA 2017). Liuskeöljy on oletettavasti 

vähentänyt tuontia 2010-luvulla. Merkittävyyttä on vaikea mitata, koska öljyntuontiin 

vaikuttaa niin moni tekijä, mutta esimerkiksi Financial Times uutisoi, että heinäkuussa 

2014 Yhdysvaltojen öljyntuonti OPEC-maista on alimmillaan 30 vuoteen pääosin 

liuskeöljyn takia (Financial Times 2014). Yhdysvalloissa liuskeöljyn tuotanto on myös 

tasaisesti lisännyt öljyteollisuuden alan työpaikkoja vuoden 2014 loppuun asti (EIA 

2016). 

Mânescun ja Nuñon mukaan Yhdysvaltojen liuskeöljytuotanto oli pääosassa vuosien 

2009-2012 OPEC:n ulkopuolisten jäsenien kokonaistuotannon kasvussa. Liuskeöljyn 

vallankumous oli suurelta osin odottamaton. Esimerkiksi vuoden 2014 liusketuotanto 

oli yli kolme kertaa enemmän mitä Yhdysvaltojen energiavirasto EIA ennusti kaksi 

vuotta aikaisemmin. Tähän vaikutti heikko tietämys kehittyneestä tuotantotekniikasta 

ja -metodeista. Ennusteet ovat mahdollisesti tarkentuneet, mutta vielä 2014 EIA 

ennusti, että liuskeöljyn tuotanto olisi huipussaan 4,8 miljoonaa tynnyriä päivässä 

vuonna 2020, josta se vähitellen laskisi alaspäin. Todellisuudessa 5,4 miljoonan 

tynnyrin päivätuotanto saavutettiin jo heinäkuussa 2017 (EIA 2017). Tästä voi 

päätellä, että Yhdysvaltojen liuskeöljyn potentiaalia ei edelleenkään tunneta tarkkaan 

ja hintakehityksen arviointi on entistä vaikeampaa. 

Kesäkuuhun 2014 asti Yhdysvaltojen liuskeöljytuotanto aiheutti lähinnä WTI:n ja 

Pohjanmeren Brent-öljyn kasvaneen hintaeron. Yhdysvaltojen vähentynyt öljyntuonti 

ja kasvanut vienti laskivat öljymarkkinoiden hintapainetta erityisesti Brentin kohdalla. 

Kilianin mukaan liuskeöljyllä on ollut ainakin osittain vaikutusta vuoden 2014 

hintaromahdukseen tarjontashokin ja tulevaisuuden tuotanto-odotusten muodossa. 

Tutkimuksen perusteella vuoden 2014 kesä- ja joulukuun välisen Brent-öljyn 49$ 

kumulatiivisesta hintapudotuksesta 16$ olisi selitettävissä tarjontashokilla, 9$ 

markkinaodotuksilla ja loput 24$ suurpiirteisesti globaalin talouden heikkenemisellä 

eli kysynnän alentumisella. Yksittäisten tekijöiden vaikutuksen arvioiminen on 
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hankalaa, mutta Kilianin mukaan liuskeöljyn tuotannon kasvun merkitys 

hintaromahdukseen on ollut 0-25$ välillä tynnyriä kohden. Todennäköisesti vaikutus 

on lähempänä välin alkupäätä, koska tutkimuksen perusteella tarjontashokin vaikutus 

öljynhintaan on varsin maltillinen. (Kilian 2016.) 

Yhdysvaltojen raakaöljyn tuonti on vähentynyt ja oma tuotanto on kasvanut. Maan 

rooli liuskeöljyn vallankumouksen jälkeen on lähestynyt puskurituottajan (swing 

producer) asemaa, joka voi omaa tuotantoaan säätelemällä vaikuttaa 

markkinahintoihin. Esimerkiksi Yhdysvaltojen rahapolitiikka voi nostaa dollarin 

arvoa, mutta samaan aikaan öljyntuottajat voivat rajoittaa tuotantoaan, jolloin 

perinteinen öljyn hinnan ja dollarin välinen negatiivinen korrelaatio katoaa tai muuttuu 

jopa positiiviseksi. 

3.3 OPEC:n päätös 

OPEC:in rooli hintaromahdukseen on erityisesti järjestön kokous vuoden 2014 

marraskuulta, jossa päätettiin olla leikkaamatta öljyntuotantoa jäsenmaissa (OPEC 

2014). Päätös oli huomiota herättävä, koska markkinoilla oltiin toivottu ja odotettu 

OPEC:in rajoittavan tuotantoaan hillitäkseen kesällä alkanutta rajua hintapudotusta. 

Ratkaisu tuotannon ylläpitämisestä ennallaan tarkoitti markkinoilla suurta raakaöljyn 

ylitarjontaa ja hinnanlaskua entisestään varsinkin, kun otetaan huomioon 

Yhdysvaltojen kasvanut liuskeöljytuotanto. Päätös oli puhtaasti strateginen, koska 

OPEC-maat ja erityisesti Saudi-Arabia tietävät, että heidän tuotantokustannuksensa 

ovat merkittävästi alhaisemmat kuin Yhdysvaltojen liuskeöljytuottajilla. 

Todennäköisesti OPEC halusi ylläpitää tai jopa laskea silloista öljyn hintaa ajaakseen 

kilpailijat ja erityisesti yhdysvaltalaiset liuskeöljytuottajat pois markkinoilta. Sen 

jälkeen, kun OPEC ilmoitti päätöksestään, niin WTI-raakaöljyn hinta putosi yhden 

pörssipäivän aikana 10%. Viimeksi yhtä suuri pudotus on tapahtunut tammikuussa 

2009 liittyen finanssikriisin tapahtumiin. 
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4 MALLIT 

Tutkielmaan on valittu kolme erilaista mallia, joiden avulla pyritään ymmärtämään 

OPEC:n motiivit päätöksenteossaan tuotantomäärän suhteen. Ensimmäiseksi Ansarin 

tutkimuksen tulosten avulla osoitetaan, että vuoden 2014 viimeisestä neljänneksestä 

lähtien öljymarkkinat käyttäytyivät epätavallisesti ja öljyn hintaa haluttiin 

tarkoituksellisesti laskea. Ansarin malli on valittu tutkielmaan, koska siinä tieteellisesti 

perustellaan arvelut OPEC:n yrityksestä vaikuttaa poikkeuksellisella tavalla 

markkinoihin. Ansarin tutkimuksessa on käytetty lähteenä esimerkiksi Baumesiterin 

ja Kilianin (2015), Mănescun ja Nuñon (2015), Kisswanin (2016), Fattouhn ym. 

(2016) sekä Beharin ja Ritzin (2017) tieteellisiä julkaisuja, joita hyödynnetään myös 

tässä tutkielmassa. 

Fattouhn ym. peliteoriamallin avulla havainnollistetaan erilaiset lopputulokset, jotka 

Saudi-Arabia ja ennen kaikkea koko OPEC voivat saavuttaa riippuen siitä, pystyykö 

Yhdysvaltojen liuskeöljytuotanto kamppailemaan halpaa öljyä vastaan vai ei. 

Peliteoriamalli on valittu tutkielmaan, koska sen avulla pystyy perustelemaan OPEC:n 

tuotantopäätöksen. Mallissa esitetään toteutuneen markkinatilanteen lisäksi myös 

vaihtoehtoiset asetelmat, joita voi verrata toisiinsa. Lisäksi Fattouhn ym. tutkimus on 

yksi ensimmäisistä OPEC:n päätöstä käsittelevistä tieteellisistä julkaisuista ja on 

luonut pohjaa aiheen myöhempään tutkimukseen. 

Lopuksi Beharin ja Ritzin tutkimuksen avulla matemaattisesti osoitetaan OPEC:n 

paras vaihtoehto tuotannon leikkaamisen ja säilyttämisen väliltä. Malli on valittu 

tutkielmaan, koska siinä yksityiskohtaisesti havainnollistetaan, miksi päätös 

tuotantomäärästä on ihanteellinen. Kyseinen malli on useamman muuttujan yhtälö, 

jota voi helposti verrata toteutuneeseen markkinatilanteeseen. Beharin ja Ritzin 

tutkimuksessa on käytetty lähteenä muun muassa Fattouhn ym. (2016), Hamiltonin 

(2009), Baumeisterin ja Kilianin (2015) sekä Brémondin ym. (2012) julkaisuja, joista 

on viittauksia myös tässä tutkielmassa.  
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4.1 Analyysi OPEC:n roolista vuoden 2014 hintapudotukseen 

Ansarin (2017) mukaan ei ole yksimielisyyttä siitä, miksi OPEC päätti olla 

rajoittamatta tuotantoaan, mutta selitykset voidaan jakaa kolmeen pääryhmään: 

• OPEC pyrki valtaamaan raakaöljymarkkinat ylituotannon avulla ja 

karkottamaan korkeiden kustannusten kilpailijat kuten Yhdysvallat.  

 

• Yhdysvaltojen liuskeöljytuotanto on ottanut OPEC:n roolin puskurituottajana, 

jolla on kyky vaikuttaa raakaöljymarkkinoihin. Tämän takia OPEC ei pystynyt 

hallitsemaan markkinoita ja joutui hyväksymään alenevat hinnat. 

 

• OPEC halusi testata Yhdysvaltojen liuskeöljytuotannon rajoja ja sietokykyä, 

jotka eivät olleet uuden kilpailijan aseman takia markkinoiden tiedossa. 

Ensimmäisessä selityksessä alhaisten kustannusten ja suuren tuotantokapasiteetin 

avulla OPEC halusi valloittaa suuremman markkinaosuuden itselleen, jonka avulla 

öljyjärjestö olisi voinut entistä tehokkaammin vaikuttaa markkinoihin omien intressien 

mukaan. Ansarin mielestä selitys vastaa idealtaan tyypillistä market entry-strategiaa, 

jossa (uusi) kilpailija yrittää vakiinnuttaa asemansa aggressiivisella hintakilpailulla. 

Tämä edellyttää, että kilpailijalla on uskottavuutta, tehokkuutta ja vähintään 

lyhytaikaista ylijäämäkapasiteettia. Toisen selityksen mukaan Yhdysvaltojen 

kehittynyt liuskeöljytuotanto on muuttanut öljymarkkinoiden valtajakoa ja heikentänyt 

OPEC:n hinnoitteluvoimaa. OPEC:n mahdolliset tuotantoleikkaukset olisi paikattu 

Yhdysvaltojen liuskeöljyllä ja hyöty olisi jäänyt mitättömäksi. Vuoden 2014 lopussa 

OPEC näki parhaaksi yrittää markkinavalloitusta, sen sijaan että olisi tyytynyt 

heikentyneeseen asemaansa. Kolmannen selityksen mukaan OPEC halusi vahvistaa 

omaa asemaansa markkinoilla ottamalla selvää potentiaalisen kilpailijan, 

Yhdysvaltojen öljytuotannon hintajoustosta ja kyvystä selviytyä alhaisten hintojen 

markkinoilla. Kilpailijan ominaisuuksien tunteminen auttaa tulevaisuuden 

strategioiden kehittämisessä ja toteuttamisessa. Selitykset ovat erilaisia ja OPEC:n 

motiivien mallintaminen on hankalaa, koska järjestön todelliset tavoitteet ja 
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yhtenäisyys eivät ole täysin selvillä. Tätä olettamusta vain vahvistaa päätös olla 

leikkaamatta tuotantoa. 

4.1.1 Malli 

Tasapainomallin avulla Ansari pyrkii osoittamaan, että vuoden 2014 aikana raakaöljyn 

markkinahintaan yritettiin tarkoituksellisesti vaikuttaa, sen sijaan että hinta olisi 

määräytynyt ”normaaliolosuhteissa” symmetrisen informaation vallitessa. Tutkittava 

ajanjakso on 2011 Q4 – 2015 Q4 vuosineljännekset ja mallissa on käytetty viittä eri 

kilpailutilannetta täydellisestä kilpailusta täydelliseen kartelliin. Tulkinta tapahtuu 

vertaamalla raakaöljyn toteutunutta hintakehitystä eri kilpailuasetelmien 

hintakehitykseen.  Tuottajien oletetaan maksimoivan voittonsa jokaisella ajan hetkellä 

eli kaikki tuotettu öljy myydään eikä sitä varastoida strategisista syistä.  

Öljyntuottajat poraavat sen määrän öljyä, joka on kannattavaa markkinatasapainon 

mukaisella hintatasolla. OPEC:n tapauksessa hintataso määrittää minkälaisista 

tuotantorajoituksista jäsenmaat sopivat keskenään. Malli on esitetty seuraavasti: 

max
𝑞𝑖𝑡

 {𝑝𝑡𝑞𝑖𝑡 − 𝐶𝑖𝑡𝑞𝑖𝑡|𝑞−𝑖𝑡
∗ },    (2) 

jossa 𝑝 on raakaöljyn markkinahinta, 𝑞 on tuotannon määrä ja 𝐶 on 

tuotantokustannukset. Indeksit 𝑖 ja 𝑡 viittaavat eri tuottajiin eri ajanjaksoina. 𝑞−𝑖𝑡
∗  

tarkoittaa eri kilpailuasetelmissa tietoa toisten kilpailijoiden tuotantomäärästä, joka on 

jo tuotettu tai tullaan poraamaan. Esitettyä kaavaa muokataan eri kilpailuasetelmien 

mukaan. 

4.1.2 Kilpailuasetelmat 

Täydellisessä kilpailussa yksittäiset tuottajat eivät pysty vaikuttamaan 

markkinahintaan eivätkä tee strategisia päätöksiä, koska niillä ei ole vaikutusta 

markkinoihin. Tuottajat maksimoivat voittonsa silloin, kun niiden rajakustannus 

vastaa markkinahintaa ja siihen vaikuttaa ainoastaan käytössä oleva 
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tuotantoteknologia. Tämän takia täydellisen kilpailun asetelman mukaisia hintoja voi 

pitää markkinoiden alarajana. 

Cournot-kilpailussa kaikki tuottajat päättävät tuotannostaan samanaikaisesti ja 

ennakoivat kilpailijoiden päätökset. Tuottajat ottavat huomioon, että heidän 

päätöksenteollaan on vaikutusta markkinahintoihin, toisin kuin täydellisen kilpailun 

asetelmassa. Nash-tasapainon tavoin, voiton maksimoimiseksi kellään tuottajalla ei 

ole halua poiketa tuotantomääristä syntyneessä tilanteessa. 

Stackelberg-kilpailussa yksi tuottaja, yleisimmin markkinajohtaja päättää 

tuotantomääränsä ensimmäisenä ja ennakoi miten muut kilpailijat reagoivat siihen. 

Vasta markkinajohtajan päätöksen jälkeen muut tuottajat tekevät päätöksen omista 

tuotannoistaan. Tällainen asetelma on markkinoiden hallitsevalle tuottajalle suotuinen, 

koska se voi tehdä päätökset täysin omien intressien mukaan ja saada suuremmat tuotot 

kuin muut kilpailijat. Tutkimuksessaan Ansari on muodostanut Stackelberg-kilpailusta 

kolme eri asetelmaa: Ensimmäisessä markkinajohtaja Saudi-Arabia päättää 

tuotantomääränsä ensin ja jäljellä olevat tuottajat sopeutuvat tilanteeseen Cournot-

kilpailun tavoin. Toisessa asetelmassa Saudi-Arabia päättää tuotantomääränsä ensin ja 

muut tuottajat kilpailevat jäljelle jääneestä öljyn kysynnästä keskenään. Viimeisessä 

OPEC toimii täydellisen kartellin tavoin yksittäisenä kilpailijana ja markkinajohtajana. 

Tämän asetelman mukainen hintataso on markkinoiden yläraja. 

4.1.3 Tulokset 

Kuvioon 2. on merkitty sekä toteutunut että eri kilpailuasetelmien hintakehitys. 

Alimpana on täydellisen kilpailun hintataso ja ylimpänä OPEC:n täydellinen kartelli, 

samalla tavalla kuin teoriassa. KSA-CO kuvaa Stackelberg-asetelmaa, jossa muut 

kilpailijat mukautuvat Saudi-Arabian tuotantoon. KSA-FR merkitsee asetelmaa, jossa 

Saudi-Arabia päättää tuotantomääränsä ja muut tuottajat kilpailevat jäljelle jääneestä 

kysynnästä. Ansarin mukaan tulokset ovat realistisia ja järkeenkäypiä 2014 Q3 asti, 

jonka jälkeen toteutunut hinta putoaa tasolle, jota ei voi selittää millään esitetyillä 

kilpailuasetelmilla. Erityisesti hinnan putoaminen alle täydellisen kilpailun 

markkinahinnan, on merkki siitä, että lasku on aiheutettu tarkoituksenmukaisesti. 

Tämä on ollut tiedossa, mutta nyt epätavallinen hintakehitys on mallin avulla osoitettu. 
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Kuvio 2. Ansarin mallin kilpailuasetelmien hintakehitys (Ansari 2017). 

 

4.2 Peliteoriamalli Saudi-Arabian ja OPEC:n näkökulmasta 

Fattouh, Rahmatullah ja Anupama (2016) ovat kehittäneet yksinkertaisen 

peliteoriamallin, jolla havainnollistetaan Saudi-Arabian ja OPEC:n lyhyen aikavälin 

päätöksentekoa vuoden 2014 hintapudotuksen aikana. Koko tutkimus on tehty Saudi-

Arabian näkökulmasta, joten myös mallissa Saudi-Arabia ja muu OPEC ovat erilliset 

pelaajat. Mallissa on kaksi skenaariota, joista ensimmäisessä Yhdysvaltojen 

liuskeöljytuotannon hintajousto on elastinen ja toisessa jäykkä. Tarkennuksena, että 

Yhdysvallat eivät ole mallissa yksittäinen pelaaja. Saudi-Arabian ja OPEC:n 

vaihtoehdot ovat joko säilyttää öljytuotanto ennallaan tai leikata sitä. 

Tuotantopäätöksen ja liuskeöljyn hintajouston perusteella Saudi-Arabia ja OPEC 

voivat hyötyä seuraavasti: 

 𝐴 > 𝐵 > 𝐶 > 0 > −𝐶 > −𝐵 > −𝐴 

• 𝐴 on korkein hyöty ja se on mahdollista saavuttaa ainoastaan, jos Saudi-Arabia 

ja muu OPEC yhdessä leikkaavat tuotantomääräänsä, koska tällöin kumpikaan 

osapuoli ei voi korvata toisen tuotannon vähentämistä. Vastaavasti −𝐴 on 
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suurin mahdollinen tappio, joka koituu menetetyistä tuloista ja 

markkinaosuuden pienentymisestä. 

• 𝐵 on kohtuullinen hyöty ja se on mahdollista saavuttaa, jos Saudi-Arabia ja 

muu OPEC eivät toimi kartellina, vaan toinen pelaaja leikkaa tuotantoaan 

samalla, kun itse pitää tuotannon tason ennallaan. Tässä tilanteessa tuotannon 

säilyttävä kilpailija korvaa omalla tuotannollaan leikkaavan kilpailijan 

tuotantoa. Oletuksena on, että tuotantonsa säilyttävä kilpailija ei kokonaan 

pysty korvaamaan leikkaavan kilpailijan tuotantoa ja sen takia jälkimmäinen 

saa myös pienen hyödyn. 

• 𝐶 on pienin hyöty ja se on mahdollista saavuttaa, jos Saudi-Arabia ja muu 

OPEC eivät toimi kartellina, vaan itse leikkaa tuotantoa ja samaan aikaan 

toinen pelaaja pitää tuotannon tason ennallaan. −𝐶 on pienin tappio ja se 

syntyy, jos Saudi-Arabia ja muu OPEC leikkaavat samanaikaisesti 

tuotantomääräänsä silloin kun Yhdysvaltojen liuskeöljyn on mahdollista 

paikata leikattua tuotantoa. 

Taulukossa 1. on Saudi-Arabian ja muun OPEC:n seuraukset öljytuotannon 

leikkaamisen tai säilyttämisen suhteen. Jos Yhdysvaltojen liuskeöljytuotanto on 

hintajoustavaa (skenaario 1) niin mallin mukaan Saudi-Arabia ei voi missään 

tilanteessa voittaa, vaikka muut OPEC:n jäsenmaat noudattaisivat kuningaskunnan 

tahtoa. Tuossa tapauksessa ihannetilanne on, että koko öljyjärjestö säilyttää 

tuotantonsa ennallaan, niin tappioita ei synny. Skenaariossa 2 sekä Saudi-Arabian että 

muun OPEC:n kannattaa leikata tuotantoaan huolimatta toistensa päätöksistä, koska 

silloin päätös johtaa aina positiivisen tulokseen. Skenaario 2 on molemmille mallin 

kilpailijoille ehdottomasti parempi vaihtoehto, koska missään tilanteessa ei pääse 

syntymään tappiota.  

Yhdysvaltojen liuskeöljytuotannon hintajousto ei ollut kilpailijoiden tiedossa vuonna 

2014, minkä takia OPEC:n päätös tuotannon määrästä on riskipitoinen. Jos se olisi 

ollut selvillä, niin OPEC olisi voinut helposti valita parhaan mahdollisen strategian 

liuskeöljyä vastaan. Mallissa epävarmuus on vielä suurempi, koska siinä on otettu 

erikseen huomioon Saudi-Arabian ja muun OPEC:n päätökset, jolloin pelaajalla on 

mahdollisesti neljä eri tilannetta. 
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Taulukko 1. Optimistrategia (mukaillen Fattouh, Rahmatullah & Anupama 2017) 

Elastinen Yhdysvaltojen tuotanto (skenaario 1) Jäykkä Yhdysvaltojen tuotanto (skenaario 2) 

 
Muu OPEC 

leikkaa 

Muu OPEC 

säilyttää 
 

Muu OPEC 

leikkaa 

Muu OPEC 

säilyttää 

Saudi-Arabia 

leikkaa 

 

−𝐶, − 𝐶 

 

 

−𝐴,   0 

 

Saudi-Arabia 

leikkaa 

 

𝐴,   𝐴 

 

 

𝐶,   𝐵 

 

Saudi-Arabia 

säilyttää 

 

0,   − 𝐴 

 

 

0,   0 

 

Saudi-Arabia 

säilyttää 

 

𝐵,   𝐶 

 

 

0,   0 

 

Jos Saudi-Arabia tekee päätöksen tuotannosta itsenäisesti välittämättä muun OPEC:n 

toiminnasta, niin sen kannattaa säilyttää tuotanto ennallaan, koska odotusarvo 

𝐸𝑆𝑎𝑢𝑑𝑖(𝑠ä𝑖𝑙𝑦𝑡𝑡ää) = 0,25 × 0 + 0,25 × 0 + 0,25 × 𝐵 + 0,25 × 0 = 0,25𝐵 toisin 

kuin 𝐸𝑠𝑎𝑢𝑑𝑖(𝑙𝑒𝑖𝑘𝑎𝑡𝑎) = 0,25 × (−𝐶) + 0,25 × (−𝐴) + 0,25 × 𝐴 + 0,25 × 𝐶 = 0. 

0,25 =
1

4
 merkitsee todennäköisyyttä neljälle eri mahdolliselle markkinatilanteelle, 

jotka Saudi-Arabia voi kohdata. Oletuksena on, että markkinoilla vallitsee 

symmetrinen informaatio ja Saudi-Arabia pitää kaikkia mahdollisia tilanteita yhtä 

todennäköisenä. Jos muu OPEC tekee päätöksen tuotannosta Saudi-Arabiasta 

välittämättä, niin heidän kannattaa myös säilyttää tuotantonsa, koska heillä on 

vastaavat odotusarvot kuin Saudi-Arabialla. Tulos on Nash-tasapaino, josta 

kummankaan pelaajan ei kannata poiketa.  

Tässä tutkielmassa OPEC nähdään järjestönä, joka toteuttaa päätökset yhtenäisenä, 

vaikka jäsenmaiden välillä olisi erimielisyyksiä. Sen takia mallin eri mahdollisuudet 

esitetään seuraavaksi koko OPEC:n näkökulmasta, jossa Saudi-Arabian ja muun 

OPEC:n hyödyt on summattu yhteen. Jos liuskeöljytuotanto on hintajoustava 

(skenaario 1) ja koko OPEC päättää leikata tuotantoaan, niin kokonaishyöty on −𝐶 −

𝐶 = −2𝐶. Jos koko OPEC säilyttää tuotantonsa, niin hyöty on 0. Skenaariossa 2 

päätös leikkauksesta tarkoittaa öljyjärjestölle 𝐴 + 𝐴 = 2𝐴 hyötyä ja vastaavasti 0, jos 

säilyttää öljytuotannon ennallaan. Saudi-Arabian eikä muiden OPEC-maiden joukon 

kannata pettää öljyjärjestöä, koska kaikki muut vaihtoehdot ovat huonompia kuin 

yhdessä tuotannon leikkaaminen. Koko järjestön odotusarvo tuotannon säilyttämiselle 

on 0, toisin kuin leikkaamiselle se on positiivinen (0,5 × (−2𝐶) + 0,5 × 2𝐴 > 0). 

Siis jos koko OPEC tekisi päätökset täysin odotusarvojen perusteella, sen kannattaisi 

vähentää tuotantoaan. Toisaalta jos koko OPEC leikkaa tuotantoaan silloin kun 
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liuskeöljytuotannon hintajousto on elastinen, niin järjestölle koituu lievät tappiot 

(−2𝐶). Säilyttämis-strategiassa tappion vaaraa ei mallin mukaan ole. 

Hyödyn tasot 𝐴, 𝐵, 𝐶 jne. on johdettu OPEC:n ja erityisesti Saudi-Arabian 

preferensseistä markkinaosuuden ja myyntitulojen suhteen. Esimerkiksi skenaariossa 

2 kilpailijoiden yhtäaikainen tuotannon leikkaaminen aiheuttaa markkinoille suuren 

tarjontavajeen. joka nostaa öljyn hintaa. Alhaisten kustannusten takia OPEC:n 

myyntituotot kasvavat paljon. Kohonnut öljyn hinta laskee öljyn kysyntää, mutta tästä 

huolimatta Fattouh ym. pitävät sitä parhaana mahdollisena lopputuloksena  

4.3 Analyysi OPEC:n optimaalisesta tuotantopäätöksestä 

OPEC:n strateginen päätös pitää öljyntuotanto ennallaan hinnan putoamisesta 

huolimatta on mielenkiintoinen, koska se poikkeaa oletetusta toimenpiteestä eli 

tuotannon rajoittamisesta hintatasapainon saavuttamiseksi. Erityisemmän siitä tekee 

se, että tarkoituksellisesti aiheutettu liikatarjonta koskee uusiutumatonta 

luonnonvaraa. Behar ja Ritz (2017) ovat kehittäneet mallin, jonka tarkoituksena on 

tutkia OPEC:n motiiveja aiemmin mainitun tietoisen ylitarjonnan suhteen. 

Analyysissa keskitytään OPEC:iin strategisena pelaajana, jolla on mahdollisuus 

vaikuttaa öljymarkkinoihin omilla päätöksillään. 

4.3.1 Mallin lähtökohta 

Maailmanlaajuinen raakaöljyn kysyntä noudattaa lineaarista muotoa 𝑃 = 𝛼 − 𝛽𝐷, 

jossa parametrit 𝛼, 𝛽 > 0. Parametrit kuvaavat maailmanlaajuista raakaöljyn kysyntää, 

jossa 𝛼 merkitsee leikkauspistettä ja 𝛽 kulmakerrointa. Muoto on kirjallisuudessa 

yleinen olettamus ja helpottaa varsinaisen mallin käyttöä empiiriseen tutkimukseen. 

Öljyntuottajia on 𝑁 + 1, jossa 𝑁 on OPEC:n ulkopuoliset tuottajat. OPEC merkitään 

indeksillä 𝑖. OPEC:n öljytuotantokapasiteetti on 𝐾𝑖 ja tuotannon yksikkökustannus 𝐶𝑖. 

Muiden tuottajien 𝑁, kapasiteetti on 𝐾𝑛 ja yksikkökustannus 𝐶𝑛. Markkinoilla 

hinnanottaja (price taker) 𝑛 ∈ 𝑁, myy kapasiteettinsa 𝐾𝑛 mukaan, jos öljyn hinta 

ylittää yksikkökustannuksen, 𝑃 > 𝐶𝑛 tai vaihtoehtoisesti ei myy mitään. Olkoon 𝐶𝑗 ≡

𝑚𝑎𝑥𝑛∈𝑁{𝐶𝑛} > 𝐶𝑖, joka kuvaa kilpailijaa 𝑗, jolla on korkein kustannus 𝐶𝑗 ja 
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kapasiteetti 𝐾𝑗. Tässä yhteydessä kilpailija 𝑗 kuvaa Yhdysvaltojen liuskeöljyä, koska 

tutkimusajankohtana sillä oli suurin tuotantokustannus. Olkoon 𝐾𝑙 ≡ ∑ 𝐾𝑛𝑛∈𝑁\{𝑗} , 

joka tarkoittaa kaikkien OPEC:n ulkopuolisten kilpailijoiden 

kokonaistuotantokapasiteettia. Mallin mukaan kaikki OPEC:n ulkopuoliset kilpailijat 

tuottavat kapasiteetillaan 𝐾𝑛 aina kun Yhdysvallat tuottaa kapasiteetillaan 𝐾𝑗, mutta ei 

välttämättä toisin päin. Tämä perustuu oletukseen Yhdysvaltojen korkeimmista 

tuotantokustannuksista. Parametri 𝜆 ∈ (0,1]  kuvaa OPEC:n hinnoitteluvoimaa. Mitä 

alhaisempi arvo on, niin sitä pienempi on hinnoitteluvoima. Maksimiarvo 1 tarkoittaa 

täydellistä kartellia. 

Suuren markkinaosuuden takia OPEC pystyy valitsemaan yhden seuraavista 

strategioista: 

1. ”Accommodate” (Mukautua): Voittojen maksimointi silloin kun kilpailija 𝑗 

tuottaa kapasiteetilla 𝐾𝑗. Strategia perustuu siihen, että markkinoilla vallitsee 

korkea öljynhinta, jonka seurauksena OPEC saa suuret tuotot. Korkea hinta 

mahdollistaa muiden kilpailijoiden selviytymisen markkinoilla. 

2. ”Squeeze” (Puristaa): Asettaa hinta tasolle 𝐶𝑗, ja ajaa kilpailija 𝑗 pois 

markkinoilta. OPEC:n tavoitteena on laskea öljynhinta niin alas, että korkeiden 

tuotantokustannusten kilpailijat eivät enää selviydy markkinoilla ja joutuvat 

lopettamaan toimintansa. Tutkimuksessaan Ansari (2017) piti tätä 

markkinoidenvaltausstrategiaa kaikista todennäköisimpänä. 

Strategioiden parametreihin pätee seuraavat oletukset: 

1. (𝐶𝑗 − 𝐶𝑖) < 𝜆[(𝛼 − 𝐶𝑗) − 𝛽(𝐾𝑗 + 𝐾𝑙)]   (3) 

2. (𝛼 − 𝐶𝑗) ≤ 𝛽(𝐾𝑖 + 𝐾𝑙)    (4) 

Ensimmäisen oletus takaa, että kilpailija 𝑗 (Yhydsvallat) pystyy toimimaan 

markkinoilla Accommodate-strategian vallitessa. Näin ollen myös kaikki muutkin 

kilpailijat pystyvät olemaan mukana markkinoilla, koska Yhdysvalloilla on suurin 
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tuotantokustannus 𝐶𝑗. Toisessa oletuksessa taataan, että OPEC:n tuotantokapasiteetti 

on tarpeeksi suuri Squeeze-strategiaan eli kilpailijan karkottamiseen ylitarjonnan 

avulla. 

4.3.2 Strategiat 

Accommodate-strategiassa OPEC pystyy maksimoimaan voittonsa joko säätelemällä 

tuotantoaan tai määrittämällä itse hinnan, mikäli tuotantokapasiteetti 𝐾𝑗 on tarpeeksi 

suuri. Beharin ja Ritzin mukaan lopputuloksen kannalta ei ole väliä sääteleekö OPEC 

tuotantotasoaan vai asettaako hinnan. OPEC:n kannalta optimaalinen hinta 𝑃∗ on 

määritetty seuraavasti: 

𝑃∗ =
𝐶𝑖+𝜆[𝛼−𝛽(𝐾𝑗+𝐾𝑙)]

(1+𝜆)
    (5) 

Mitä pienempi OPEC:n hinnoitteluvoima 𝜆 on, niin sitä alhaisempi on optimaalinen 

hinta 𝑃∗, mutta oletuksen 1. mukaan 𝜆 on oltava tarpeeksi suuri, jotta Yhdysvallat 

voivat olla mukana markkinoilla. Tämä on ehtona Accommodate-strategian 

toteutukselle. Hinta 𝑃∗ laskee myös OPEC:n ulkopuolisten tuottajien kapasiteetin 

(𝐾𝑗 + 𝐾𝑙) kasvaessa. Hintaa vastaava tuotannon määrä on: 

𝑆𝑖
∗ =

[𝛼−𝛽(𝐾𝑗+𝐾𝑙)−𝐶𝑖]

(1+𝜆)𝛽
    (6) 

Optimaalisen tuotannon yhtälön 𝑆𝑖
∗ mukaan OPEC:n hinnoitteluvoiman 𝜆 kasvu 

pienentää tuotannon määrää, mutta yhtälön 𝑃∗ mukaan se nostaa hintaa. Strategiassa 

tuotannon määrä ja hinta ovat kääntäen verrannollisia hinnoitteluvoiman suhteen.  

Edelleen johdettuna Accommodate-strategia saa matemaattisen mallin, jossa OPEC:n 

tuotot ovat: 

Π𝑖
∗ = 𝑆𝑖

∗(𝑃∗ − 𝐶𝑖) =
λ

𝛽
(

(𝛼−𝐶𝑖)−𝛽(𝐾𝑗−𝐾𝑙)

(1+λ)β
)2  (7) 
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Oletuksen 1. mukaan OPEC:n ulkopuoliset kilpailijat 𝑛 tekevät markkinoilla tuottoa 

kaavan 𝐾𝑛(𝑃∗ − 𝐶𝑛) mukaan. 

Squeeze-strategiassa OPEC laskee öljyn markkinahinnan tasolle 𝑃∗∗ = 𝐶𝑗, joka 

tarkoittaa, että kilpailija 𝑗 (Yhdysvallat) ei kykene toimimaan markkinoilla ja sen 

tuotantokapasiteetti 𝐾𝑗 = 0. Sen sijaan muut, alhaisempien tuotantokustannusten 

kilpailijat pystyvät edelleen kilpailemaan markkinoilla ja heidän yhteenlaskettu 

tuotantokapasiteetti on 𝐾𝑙. Squeeze-strategiassa optimaalista hintaa 𝑃∗∗ vastaava 

tuotannon määrä 𝑆𝑖
∗∗ on määritetty seuraavasti: 

𝑆𝑖
∗∗ =

(𝛼−𝐶𝑗)

𝛽
− 𝐾𝑙    (8) 

Oletuksen 2. mukaan OPEC:n tuotantokapasiteetin pitää olla riittävä 𝑆𝑖
∗∗ ≤ 𝐾𝑖, jotta 

strategian voi toteuttaa. Squeeze-strategian mallin matemaattinen esitys, jossa OPEC:n 

tuotot ovat: 

Π𝑖
∗∗ = 𝑆𝑖

∗∗(𝑃∗∗ − 𝐶𝑖) =
1

𝛽
[(𝛼 − 𝐶𝑗) − 𝛽𝐾𝑙](𝐶𝑗 − 𝐶𝑖)  (9) 

Toisin kuin Accommodate-strategiassa, OPEC:n tuotot Squeeze-strategiassa eivät ole 

riippuvaisia muuttujasta 𝜆, joka kuvaa OPEC:n hinnoitteluvoimaa. Kaavan perusteella 

myöskään Yhdysvaltojen tuotantokapasiteetilla 𝐾𝑗 ei ole merkitystä. 

4.3.3 Mallin tulkinta 

Molemmissa strategioissa OPEC:n tuotot perustuvan yksikkökohtaisen hinnan ja 

kustannuksen välisen erotuksen kertomiseen tuotannon määrällä. Acommodate-

strategia noudattaa varsin tavanomaista tilannetta, jossa markkinoilla on joukko 

kilpailijoita, jotka tekevät voittoa oman tuottavuutensa rajoissa. Tällaisessa 

markkinatilanteessa hintoihin ei pyritä määrätietoisesti vaikuttamaan. Sen sijaan 

Squeeze-strategiassa on motiivi sen hetkisen markkinatasapainon harkittuun 

muuttamiseen. 
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Squeeze-strategia on OPEC:lle kannattavampi kuin Accommodate-strategia, jos 

seuraavat ehdot toteutuvat: 

• Yhdysvaltojen kapasiteetti 𝐾𝑗 on suuri 

• OPEC:n hinnoitteluvoima 𝜆 on alhainen 

• maailmanlaajuinen raakaöljykysyntä 𝛼 on alhainen 

• Yhdysvaltojen yksikkökustannus 𝐶𝑗 on korkea 

• OPEC:n ulkopuolisten tuottajien kapasiteetti 𝐾𝑙 on suuri 

Jos korkeiden kustannusten pelaajan eli tässä tapauksessa Yhdysvaltojen 

tuotantokapasiteetti 𝐾𝑗 on suuri, niin Accommodate-strategia ei maksimoi OPEC:n 

voittoja, koska Yhdysvaltojen tarjonta rajoittaa raakaöljyn hintojen nousua. Squeeze-

strategia on OPEC:lle houkuttelevampi, koska siinä Yhdysvaltojen 

tuotantokapasiteetilla ei ole merkitystä, ainoastaan yksikkökustannuksilla. 

OPEC:n jäsenmaiden alhainen yhtenäisyys 𝜆  laskee järjestön hinnoitteluvoimaa ja 

mahdollisuutta nostaa hintoja ja saatuja voittoja Accommodate-strategiassa. Tästä 

syystä Yhdysvaltojen pakottaminen pois markkinoilta on parempi vaihtoehto. 

Alhainen kysyntä 𝛼 vaikuttaa negatiivisesti OPEC:n tuloihin molemmissa 

vaihtoehdoissa, mutta Accommodate-strategiassa se vaikuttaa myyntimäärän lisäksi 

myös voittomarginaaliin. Squeeze-strategiassa kysyntä vaikuttaa vain OPEC:n 

myyntimäärään, koska öljyn hinta on sidottu kilpailija 𝑗:n eli Yhdysvaltojen 

yksikkökustannukseen ja riippuvainen siitä, 𝑃∗ = 𝐶𝑗. 

Jos Yhdysvaltojen tuotantokustannus 𝐶𝑗 on suuri, niin kyseisen kilpailijan 

pakottaminen pois markkinoilta on OPEC:lle helpompaa, koska jo vähäisellä 

hinnanlaskulla Yhdysvaltojen liiketoiminta muuttuu kannattamattomaksi. Näin ollen 

Squeeze-strategia on OPEC:n kannalta houkuttelevampi. 

OPEC:n ulkopuolisten tuottajien suuri kapasiteetti 𝐾𝑙 vaikuttaa kysynnän 𝛼 tavoin 

markkinatasapainoon. Accommodate-strategiassa, kilpailijoiden suuri tarjonta laskee 
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hintoja ja OPEC:n voittomarginaalia, mutta Squeeze-strategiassa se laskee ainoastaan 

myyntimäärää. (Behar & Ritz 2017.) 

Edellä mainittujen ehtojen valossa Squeeze-strategia vaikutti OPEC:lle 

houkuttelevammalta kuin markkinatasapainon saavuttaminen omaa tuotantoa 

vähentämällä sen jälkeen, kun öljyn hinnat alkoivat laskea. Yhdysvallat oli nostanut 

öljytuotantoaan koko 2010-luvun ajan ja näyttäneet, että heillä on mahdollisuus 

suureen kapasiteettiin 𝐾𝑗, joka olisi jarruttanut hintojen nousua ja OPEC:in 

pyrkimyksiä Accommodate-strategiassa (EIA 2017). Järjestönä OPEC ei ole enää niin 

voimakas kuin se oli vielä 1970-luvulla ja yhtenäisyyttä kuvaava parametri 𝜆 on 

suhteellisen alhainen. Jäsenmaiden kesken on eroavaisuuksia ja esimerkiksi köyhät 

maat kuten Venezuela ja Irak haluavat nopeasti öljytuottoja toisin kuin rikas Saudi-

Arabia saattaa olla valmis odottamaan. Öljyjärjestön sisäiset ristiriidat heikentävät sen 

hinnoitteluvoimaa ja sen takia Squeeze-strategia on jälleen houkuttelevampi 

vaihtoehto. Pelko Kiinan öljykysynnän laskemisesta ja Yhdysvaltojen 

liuskeöljytuotannon suuret kustannukset suosivat myös OPEC:ia valitsemaan 

strategian, jossa kilpailija koitetaan pakottaa ulos markkinoilta. Yhdysvaltojen lisäksi 

OPEC:n ulkopuolisten tuottajien kuten Venäjän ja Kiinan öljytuotantomäärät ovat 

kasvaneet viime vuosina, ja ne olisivat laskeneet OPEC:n voittomarginaalia samalla 

tavalla kuin alhainen markkinakysyntä Accommodate-strategiassa (BP 2016). Vuonna 

2014 kaikki Beharin ja Ritzin mallin muuttujat suosivat enemmän tai vähemmän 

OPEC:ia valitsemaan strategian, jonka päämääränä oli pakottaa Yhdysvallat pois 

öljymarkkinoilta. Esitetty analyysi auttaa ymmärtämään, miksi OPEC toimi 

markkinoilla epätavallisesti pitämällä tuotannon ennallaan, vaikka öljyn hinta oli ollut 

alhainen jo kuukausia. 
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5 OPEC:N STRATEGIAN TOTEUTUMINEN LIUSKEÖLJYÄ VASTAAN 

Beharin ja Ritzin mukaan OPEC:n strategia karkottaa Yhdysvallat pois markkinoilta 

vuoden 2016 loppuun mennessä ei ole onnistunut odotetulla tavalla. 

Liuskeöljytuotanto on ajoittain vähentynyt vain maltillisesti ja vastoin odotuksia, tällä 

hetkellä tuotanto on huipussaan. OPEC yliarvioi Yhdysvaltojen liuskeöljytuotannon 

kustannukset ja tämän takia karkotus-strategia ei ole onnistunut. (Behar & Ritz 2017.) 

Smith ja Lee (2017) ovat tutkineet Yhdysvaltojen liuskeöljytuotantoa viime vuosien 

ajalta ja määrittäneet tutkimustensa perusteella liuskeöljytuotannon hintajouston. 

Smithin ja Leen malli perustuu yksittäisten öljynporauslähteiden tuotannollisiin 

tietoihin ja se vastaa kysymykseen, kuinka suuri osa liuskeöljyvarannoista ja 

yksittäisistä öljylähteistä on taloudellisesti kannattavia eri raakaöljyn hintatasoilla. 

Tulosten perusteella liuskeöljyn tarjonnan hintajousto on 0,3-0,5, mikä tarkoittaa, että 

raakaöljyn markkinahinnalla on vain vähäinen vaikutus tuotannon määrään. Tämä on 

yksi selitys sille minkä takia OPEC ei ole toistaiseksi onnistunut ajamaan Yhdysvaltoja 

pois markkinoilta. Smith ja Lee eivät ota tutkimuksessaan kantaa OPEC:n strategiaan. 

Nykyisellä tekniikalla suurin osa liuskeöljylähteistä on taloudellisesti 

kannattamattomia alle 100 dollarin tynnyrihinnalla, mutta tehokkaimmat lähteet 

pystyvät toimimaan myös huomattavasti alhaisemmilla hinnoilla. Selvyyden vuoksi 

on syytä mainita, että tutkimuksessa on eritelty yksittäiset öljylähteet ja 

kokonaisöljyvarannot toisistaan. On mahdollista, että tietyllä hintatasolla suurin osa 

yksittäisistä lähteistä on kannattamattomia, mutta sen sijaan kokonaisvarannoista vain 

pieni osa on kannattamatonta porata. Tämä johtuu siitä, että tuottavimpien lähteiden 

osuus kokonaisvarannoista on niin merkittävä. 

Tutkimuksessa käytetty öljylähteen tuottavuutta kuvaava yksikkö on Expected 

Ultimate Recovery (𝐸𝑈𝑅), jolla ilmaistaan odotettua lähteestä saatavaa 

kokonaisöljymäärää sen elinajalta. EUR:iin vaikuttavat lähteen geologiset 

ominaisuudet ja öljyntuottajan tehokkuus. Lähteiden tuottavuus on jakautunut 

epätasaisesti ja hieman Pareto-periaatteen tavoin: pieni ja tehokkain osa 

porausasemista tuottaa suurimman osan koko saatavilla olevista öljyvarannoista. 

Toisaalta suuri joukko öljylähteitä tuottaa vain pienen osan kaikista varannoista. 

Seurauksena keskiarvolähteen tuottavuus voi olla merkittävästi suurempi kuin 
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mediaanin. Tämän takia tutkimuksessa oletetaan öljylähteiden tuottavuuden 

noudattavan logaritmista normaalijakaumaa alla olevan kaavan mukaan: 

𝑓(𝐸𝑈𝑅) =
1

𝐸𝑈𝑅√2𝜋𝜎2
𝑒−

1

2
(

𝑙𝑛𝐸𝑈𝑅−𝜇

𝜎
)2

, 𝐸𝑈𝑅 > 0.                      (10)         

jossa 𝜇 on odotusarvo ja 𝜎 on keskihajonta. 

Taloudellisesti kannattavien öljylähteiden osuus kaikista käytettävissä olevista 

öljylähteistä hintatasolla 𝑃 saadaan integroimalla tiheysfunktiosta sen rajan ylittävä 

osuus, jossa markkinahinta kattaa tuotantokustannukset. Kaava on esitetty seuraavasti: 

%𝑤𝑒𝑙𝑙𝑠𝑝 = 1 − 𝐹(𝐸𝑈𝑅𝑝)                        (11) 

jossa 𝐹() on öljylähteiden tuottavuuden jakauman funktio ja 𝐸𝑈𝑅𝑝 tuotannon tason 

määrä, joka tarvitaan positiivisen tuloksen saavuttamiseen. Kannattavien öljylähteiden 

lukumäärä saadaan selville kertomalla %𝑤𝑒𝑙𝑙𝑠𝑝 öljylähteiden kokonaismäärällä 𝑁. 

Öljyvarantojen kokonaismäärä 𝑅𝑝 hintatasolla 𝑃 saadaan, kun kerrotaan kannattavien 

öljylähteiden määrä niiden tuottavuudella 𝐸𝑈𝑅. Liuskeöljyvarantojen ja -lähteiden 

hintajoustot ovat seuraavat: 

𝜖𝑅 =
𝜕𝑅𝑝

𝜕𝑃
×

𝑃

𝑅𝑝
                                             (12) 

𝜖𝑤𝑒𝑙𝑙𝑠 =
𝜕𝑤𝑒𝑙𝑙𝑠𝑝

𝜕𝑃
×

𝑃

𝑤𝑒𝑙𝑙𝑠𝑝
                        (13) 

Tutkimuksen nettonykyarvolaskelmien mukaan liuskeöljyn tuotantokyvyn 𝐸𝑈𝑅 pitää 

kasvaa, kun raakaöljyn markkinahinta laskee, jotta öljynporaus olisi kannattavaa. 

Esimerkiksi Bakken Coren öljykentällä tuotantokyvyn (𝐸𝑈𝑅) pitää olla 504 000 

tynnyriä, silloin kun raakaöljyn markkinahinta on 90 dollaria. Vastaavasti 40 dollarin 

hintatasolla tuotantokyvyn on oltava lähes 900 000 tynnyriä. Tämä on yksi perustelu, 

miksi Yhdysvallat on pyrkinyt jatkuvasti nostamaan tuotantoaan raakaöljyn hinnan 

laskusta huolimatta. 
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Kuviossa 3. on tutkimuksen vähiten tuottoisimman liuskeöljykentän Marmatonin 

tuotantokäyrä. Kuvaaja ilmaisee, kuinka monta prosenttia alueen öljyvarannoista on 

taloudellisesti kannattavia eri raakaöljyn markkinahinnoilla. Kuvaajaan on merkitty 

myös hintajousto tietyllä hintatasolla. Dynamic Cost scenario eli dynaamisten 

kustannusten skenaario tarkoittaa, että laskelmissa on otettu huomioon hinnan ja 

kustannusten muutosten välinen suhde toisiinsa ja se vaimentaa kuvaajan käyryyttä. 

Esimerkiksi tuotannon kasvu nostaa työntekijöiden ja tuotantokaluston kysyntää ja se 

puolestaan nostaa niiden hintaa. Voi havaita, että korkealla 100 dollarin 

tynnyrihinnalla hieman yli 70% alueen öljyvarannoista on taloudellisesti kannattavia. 

Toisaalta alhaisen hintajouston takia, 25 dollarin tynnyrihinnalla edelleen lähes 45% 

alueen öljyvarannoista on kannattavaa porata. Noin alhainen hypoteettinen hinta ei ole 

kaukana todellisuudesta, koska tammikuussa 2016 WTI-raakaöljyn hinta kävi 

hetkellisesti alimmillaan 26 dollarissa. Yksittäisten öljylähteiden kohdalla tilanne on 

erilainen kuin koko öljykentän käytettävillä varannoilla. Kaikilla tutkimuksen 

öljykentillä, sadan dollarin tynnyrihinnalla alle puolet yksittäisistä öljylähteistä on 

taloudellisesti kannattavia.  

 

Kuvio 3. Marmaton-öljykentän liuskeöljyn tuotantokäyrä (Smith & Lee 2017). 
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Smithin ja Leen tutkimus tukee Beharin ja Ritzin tulkintaa siitä, että OPEC ei ole 

pystynyt karkottamaan Yhdysvaltoja pois markkinoilta, niin kuin se todennäköisesti 

kuvitteli. Suhteellisen suuri osuus liuskeöljytuotannosta on kannattavaa hyvinkin 

alhaisella markkinahinnalla kuten kuviosta 3. voi havaita. Viime vuosien aikana 

liuskeöljytuotannon tekninen kehitys on laskenut Yhdysvaltojen yksikkökustannusta 

𝐶𝑗 ja se on todennäköisin muuttuja, johon Beharin ja Ritzin Squeeze-strategian mallin 

toteutuminen epäonnistui. OPEC luuli Yhdysvaltojen liuskeöljytuotannon ajautuvan 

kannattamattomaksi vuoden 2014 lopun hintatasolla, koska kokouksessaan 

öljyjärjestö ei nostanut tuotantoaan vaan säilytti sen ennallaan. Jotta näin olisi 

tapahtunut, kuvion 3. kuvaajan pitäisi olla enemmän vasemmalla tai hintajouston 

suurempi. Nykyinen ~50 dollarin tynnyrihinta ei ole liuskeöljytuotannolle 

ihanteellinen, mutta toistaiseksi Yhdysvallat on pysynyt mukana markkinoilla. 

Beharin ja Ritzin tutkimuksen realistisimmassa markkina-arviossa 2014 vuonna 55 

dollarin tynnyrihinnalla OPEC:n markkinaosuus Squeeze-strategiassa on 42%. 

Vastaavasti Accommodate-strategiassa markkinaosuus olisi ollut 35% ja mallin 

oletuksen 1 mukaan Yhdysvallat olisi pystynyt kilpailemaan kyseisen strategian 

vallitessa. Strategioiden välillä on 7 prosenttiyksikön ero ja todennäköisesti ja ainakin 

toistaiseksi se on liian vähän onnistuneeseen markkinoidenvaltaukseen. Tunnetusti 

OPEC:lla on markkinoiden alhaisimmat tuotantokustannukset ja teoriassa, 

aggressiivisimmassa markkinoidenvaltausyrityksessä se olisi voinut yrittää painaa 

öljynhinnan tasolle 𝑃 = 𝐶𝑖. Tällaisessa tilanteessa OPEC olisi ollut markkinoiden 

ainoa öljytuottaja, joka pystyy kattamaan tuotantokustannukset. Tuotantokapasiteetti 

𝐾𝑖, olisi tullut ennen pitkää vastaan, vaikka sitä ei Squeeze-strategian mallissa oteta 

huomioon. 

Smithin ja Leen laskelma Yhdysvaltojen liuskeöljytuotannon alhaisesta hintajoustosta 

tarkoittaa, että Fattouhn ym. peliteoriamallin skenaario 2 toteutui. Kun OPEC:n piti 

päättää öljytuotantonsa määrästä vuoden 2014 marraskuussa, niin Yhdysvaltojen 

liuskeöljytuotannon hintajousto ei ollut vielä silloin selvillä. OPEC valitsi oman 

öljytuotannon pitämisen ennallaan ja skenaario 2 mukaan se tarkoittaa, että 

päätöksellään öljyjärjestö saavutti 0 hyötyä. On hyvin mahdollista, että tulos ei ole 
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kaukana totuudesta, koska OPEC-maiden vientitulot olivat viime vuonna pienimmät 

sitten vuoden 2004 (Hartikainen 2017). 

Jos OPEC olisi yhtenä ryhmänä leikannut tuotantoaan, niin se olisi skenaarion 2 

toteutuessa saavuttanut maksimaalisen hyödyn (2𝐴). Vielä vuonna 2014 

Yhdysvaltojen liuskeöljytuotannosta oli käsitys, että se on hintajoustavaa ja 

tuotantokustannukset ovat korkeat. Viikko ennen 2014 OPEC:n kokousta, 

öljyjärjestön silloinen pääsihteeri El-Badri kommentoi, että 85 dollarin tynnyrihinnalla 

puolet liuskeöljytuotannosta olisi kannattamatonta (oilprice.com 2014). Sen sijaan 

Smithin ja Leen tutkimuksen (ks. kuvio 3.) mukaan 85 dollarin hinnalla lähes 70% 

Marmaton-kentän öljyvarannoista on taloudellisesti kannattavaa. Kannattavuudeltaan 

Marmaton ei kuulu edes öljykenttien kärkijoukkoon. Tuolloin OPEC oli hyvin 

vakuuttunut Yhdysvaltojen liuskeöljytuotannon heikkoudesta alhaisia hintoja vastaan 

ja öljyjärjestö uskoi, että peliteoriamallin skenaario 1 toteutuu. Tällöin tuotannon 

leikkauspäätös olisi tarkoittanut tappioita (−2𝐶) ja luonnollisesti OPEC ei olisi 

halunnut sitä. 
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6 RAAKAÖLJYN HINNANLASKUN VAIKUTUS SUOMEEN 

6.1 Seuraukset kuluttajalle 

Yksityisautoilusta ja asuintalon öljylämmityksestä aiheutuvat kustannukset ovat 

kuluttajalle menoerät, jotka ovat kaikista suorimmin yhteydessä raakaöljyn 

markkinahinnan muutoksiin. Yksityisautoilun ja talonlämmityksen kysynnän 

hintajoustot ovat useimmilla kuluttajilla ainakin lyhyellä aikavälillä alhaiset, koska 

molemmat öljyn käyttökohteet ovat käytännön elämän kannalta välttämättömiä, 

esimerkiksi pitkät työmatkat ja Suomen kylmä ilmasto. 

Kuvio 4. osoittaa vahvan korrelaation Suomessa myytävän 95 oktaanisen bensiinin 

verollisen ja verottoman hinnan sekä Brent-öljyn markkinahinnan kesken. Verottoman 

bensiinin ja Brentin välinen Pearsonin korrelaatiokerroin on 0,96, joka tarkoittaa 

vahvaa positiivista suhdetta. Verollisen bensiinin kohdalla korrelaatiokerroin on 0,93. 

Korrelaatiokerroin saa arvoja välillä -1 ja +1.  Bensiinin hinnat on laskettu kuuden 

paikkakunnan, kuukauden 15. päivän kuluttajahintojen mukaan ja ne on painotettu 

kuntien myyntimäärällä ja myynnin markkinaosuuksilla (oil.fi 2017). Brent-öljyn 

hinta on laskettu kalenterikuukauden päivähintojen keskiarvosta ja ne ovat peräisin 

Yhdysvaltojen energiavirastolta (EIA 2017). Heinäkuun 2014 jälkeen verollisen 95 

oktaanisen bensiinin hinta on ollut paikoin jopa 0,30 euroa halvempaa kuin ennen 

hintapudotuksen alkamista. 
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Kuvio 4. Brent-öljyn ja suomalaisen 95-bensiinin hintakehitys aikavälillä 1/2000-7/2017. 

Liitteen 1. laskelmien mukaan esimerkin suomalainen keskivertoautoilija on säästänyt 

satoja euroja polttoainekustannuksissa vuoden 2014 hintapudotuksen takia. Säästöt 

ovat laskettu sillä oletuksella, että bensiinin hinta olisi noudattanut pitkän aikavälin 

trendiä ja noussut hitaasti. Kasvun sijaan bensiinin hinta lähti laskuun ja tämä toteutui 

kuluttajille taloudellisena säästönä. Suomessa on liikennekäytössä yli 2,6 miljoonaa 

henkilöautoa ja 300 000 pakettiautoa sekä 190 000 asuintaloa ovat öljylämmitteisiä, 

joten säästöt ovat merkittäviä yksittäisen kuluttajan lisäksi myös kansantalouden 

näkökulmasta. (yle.fi 2015, Autoalan tiedotuskeskus 2017.) 

6.2 Neste Oyj ja Finnair Oyj 

Raakaöljyllä on suuri rooli suomalaisten pörssiyritysten Nesteen ja Finnairin 

liiketoiminnassa. Nesteen omistuksessa ovat molemmat Suomen kahdesta 

perinteisestä öljynjalostuslaitoksesta Porvoossa ja Naantalissa ja kapasiteetti on 15 

miljoonaa tonnia öljytuotteita vuodessa (Neste Oyj 2016). Puolestaan lentoyhtiö 

Finnairilla polttoainemenot ovat olleet suurin kustannuserä vuodesta toiseen. 

Kuvioihin 5. ja 6. on merkitty Nesteen ja Finnairin osakekurssit suhteessa Helsingin 

pörssin OMXH25-indeksiin. Osakekurssit ja pörssi-indeksi on normalisoitu 
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päivämäärään 3.7.2014, jolloin voidaan katsoa raakaöljyn hintapudotuksen alkaneeksi. 

Kyseisenä päivämääränä Brent-öljyn hinta alitti kuluneen vuoden keskiarvohinnan ja 

sen jälkeen alkoi tasaisesti laskemaan. 

OMXH25-indeksi koostuu Helsingin pörssin 25 vaihdetuimmasta osakkeesta ja sopii 

viitearvoksi suomalaisten pörssiyritysten vertaamiseen. Jos vertailuyrityksen 

osakehinnan kehitys poikkeaa suuresti indeksin kehityksestä, niin se voi olla merkki 

yrityksen tai sen edustaman toimialan liiketoiminnallisista muutoksista. Tässä 

yhteydessä raakaöljyn hinnan aleneminen voi vähentää Nesteen ja Finnairin 

kustannuksia, mikä herättää osakemarkkinoilla toiveita suuremmista tuotoista ja se 

realisoituu osakehinnan kasvuna. 

Kuviosta 5. huomaa, että 2010-luvun alusta lähtien Nesteen osakekurssi on 

noudattanut varsin tarkasti OMXH25-indeksin kehitystä raakaöljyn hintapudotuksen 

alkamiseen saakka. Poikkeuksena on 2013 vuoden viimeisen neljänneksen maltillinen 

nousu, jonka jälkeen osakekurssi laski pörssi-indeksin tuntumaan. 2014 heinäkuussa 

Nesteen osakekurssi lähti varsin jyrkkään nousuun suhteessa pörssi-indeksiin ja ero on 

kasvanut tähän päivään asti parin kuukauden pudotusta lukuun ottamatta. Jyrkintä 

osakekurssin nousu on ollut vuoden 2016 aikana, jolloin raakaöljyn hinta oli 

alhaisimmillaan. Kuvaaja tukee selkeästi sitä olettamusta, että raakaöljyn hinnalla olisi 

positiivinen vaikutus Nesteen osakekurssiin, mutta on vaikea sanoa, kuinka suuri 

vaikutus todellisuudessa on. Kuvion 4. perusteella bensiinin kuluttajahinnat 

korreloivat vahvasti raakaöljyn markkinahinnan kanssa ja näin ollen halvan öljyn edut 

siirtyvät pääasiassa kuluttajille eivätkä jää Nesteelle. Tämän takia edullista raakaöljyä 

ei voi kokonaan pitää syynä Nesteen osakekurssin nousulle. Todennäköisesti nousu on 

johtunut yleisestä Nesteen liiketoiminnan tehostumisesta, uusista innovaatioista ja 

aluevaltauksista sekä myös raakaöljyn hinnan halpenemisesta. 
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Kuvio 5. Neste Oyj:n osakekurssin ja OMXH25-indeksin normalisoitu kehitys aikavälillä 
4.1.2010-19.9.2017. 

Kuvion 6. perusteella Finnairin kehityksen tulkinta ei ole yhtä yksiselitteistä kuin 

Nesteen kohdalla. 2010-luvun alussa Finnairilla meni selkeästi paremmin kuin 

OMXH25:lla, mutta 2012 vuoden puoliväliin mennessä osakekurssi laski samalle 

tasolle ja sen jälkeen kehitys pysyi pitkään tavanomaisena. Tutkielman kannalta 

mielenkiintoisin havainto on se, että hintapudotuksen alkamisen jälkeen Finnairin 

osakekurssi ja pörssi-indeksi eivät juuri poikenneet toisistaan yli vuoteen. Tämä antaa 

vaikutelman siitä, että raakaöljyn hinnan alenemisella ei ole ollut ainakaan suurta 

vaikutusta Finnairin osakekurssiin. Vuosina 2016 ja 2017 osakekurssi lähti jyrkkään 

nousuun ja erityisesti jälkimmäisenä vuonna kasvu on ollut poikkeuksellinen. Yhden 

vuoden aikana osakkeen hinta on kaksinkertaistunut. Finnairin mukaan vuoden 2017 

osakekurssin huima nousu johtuu muun muassa matkustajamäärien kasvusta, 

lisämyynnistä ja rahtipalveluista. Yritys mainitsee myös, että polttoainetehokkuus 

parantui uusien ja suurempien lentokoneiden myötä (Finnair 2017). Tuloslaskelmien 

mukaan polttoainekustannukset ovat pudonneet 2014-2017 välisenä aikana 29,8%, 

mutta ennen vuoden 2015 loppua tämä ei ole ainakaan näkynyt poikkeavasti 

osakekurssissa. Raakaöljyn hintalaskulla on varmasti ollut osansa Finnairin 

liiketoiminnan parantumiseen, mutta vaikutuksen koon arvioiminen on jälleen 
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vaikeaa. Jos raakaöljyllä olisi erityisen suuri vaikutus, niin se olisi todennäköisesti 

näkynyt Finnairin osakekurssissa jo vuoden 2014 lopussa tai 2015 alussa.   

 

Kuvio 6. Finnair Oyj:n osakekurssin ja OMXH25-indeksin normalisoitu kehitys aikavälillä 
4.1.2010-19.9.2017. 
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7 YHTEENVETO 

Tutkielman tavoitteena oli selvittää miksi Öljynviejämaiden yhteistyöorganisaatio 

(OPEC) päätti olla poikkeuksellisesti rajoittamatta öljytuotantoaan marraskuussa 

2014, kun raakaöljyn markkinahinta oli laskenut jo kuukausien ajan. Lisäksi 

tavoitteena oli selvittää, mitä vaikutusta Yhdysvaltojen liuskeöljytuotannolla on 

öljymarkkinoihin ja kuinka hyvin OPEC onnistui tavoitteessaan ajaa Yhdysvallat pois 

markkinoilta. 

Vuoden 2014 viimeisestä neljänneksestä lähtien OPEC pyrki tarkoituksellisesti 

alentamaan raakaöljyn markkinahintaa, niin että Yhdysvaltojen liuskeöljytuottajat 

eivät pystyisi kilpailemaan markkinoilla korkeiden kustannustensa takia. 

Marraskuussa 2014 OPEC:n tahallisuus selvisi, kun öljyjärjestö päätti kokouksessaan 

olla rajoittamatta öljytuotantoaan odotuksista huolimatta. Esitettyjen tieteellisten 

artikkeleiden ja median perusteella OPEC epäonnistui yrityksessään ajaa 

Yhdysvaltojen liuskeöljytuotannon pois markkinoilta, koska yhdysvaltalaistuottajat 

pysyivät kilpailukykyisinä myös alhaisella hintatasolla. Liuskeöljyn merkitys 

markkinoilla on kasvanut ja näyttää siltä, että Yhdysvalloista on tulossa OPEC:n 

kaltainen kilpailija, jolla on mahdollisuus vaikuttaa raakaöljymarkkinoihin. OPEC 

puolestaan osoitti, että heidän valta-asemansa markkinoilla on heikentynyt. Toisaalta 

jos OPEC olisi marraskuussa 2014 päättänyt leikata tuotantoaan, nykyinen lopputulos 

voisi olla aivan toinen. Fattouhn ym. peliteoriamallin mukaan se olisi johtanut OPEC:n 

näkökulmasta parhaaseen mahdolliseen lopputulokseen. 

Tuloksia voidaan hyödyntää tulevaisuuden raakaöljymarkkina-analyyseihin, jossa 

vertaillaan kilpailijoiden valta-asemia ja mahdollisuuksia vaikuttaa markkinoihin. 

Lisäksi koko 2014 marraskuussa alkanut hintapudotus osoittaa, että öljyn hinnoissa on 

liikkumavaraa ja öljyhuippua (peak oil) eli öljytuotannon maksimia tuskin saavutetaan 

lähitulevaisuudessa. Toistaiseksi tulosten vertailu on rajoittunutta, koska käsitelty aihe 

on niin tuore, että tieteellisiä tutkimuksia on vähän. Tämä koskee erityisesti 

Yhdysvaltojen liuskeöljytuotantoa. Kokonaisuutena raakaöljymarkkinat ovat todella 

tutkittu aihe, ja oleellisia tutkimuksia ilmestyy vielä varmasti lisää. 
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Tutkielmassa sivuttiin, minkälaisia vaikutuksia raakaöljyn hintapudotuksella on ollut 

Suomeen. Yleisesti ottaen raakaöljyn vaikutus Suomen talouteen voi olla 

jatkotutkimusaihe, vaikka Suomi on yksi vähiten riippuvaisista maista kehittyneiden 

OECD-maiden joukossa (oil.fi 2017). 
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Liite 1 

Halventuneen bensiinin aiheuttama säästö suomalaiselle autoilijalle 

Alla on laskettu suomalaisen kuluttajan inflaatiokorjattu rahamääräinen säästö 

bensiinin hinnanlaskun takia, joka johtui vuoden 2014 raakaöljyn hintapudotuksesta. 

Säästö perustuu toteutuneen ja odotetun bensiinin hinnan väliseen eroon. Odotettu 

hinta on laskettu, sillä oletuksella, että se olisi noudattanut pitkän aikavälin trendiä. 

Arviot öljynkulutuksesta perustuvat median ja kirjoittajan omiin arvioihin. 

Keskivertoautoilijan E95-bensiiniauton keskimääräinen kuukausisäästö on ollut 34 

euroa. Dieselauton kohdalla se on ollut 31 euroa. 

Arviot bensiinin kulutuksesta: 

- 18800km yksityisautoilua vuodessa, joka on jakaantunut tasaisesti 

kalenterikuukausille. 

- Auton polttoaineen keskikulutus on 95-bensiiniä 8l/100km tai vaihtoehtoisesti 

dieseliä 6l/100km 

Taulukko 1. Keskivertoautoilijan säästöt bensiinin ja dieselin kulutuksessa aikavälillä 7/2014-

10/2017. 

 2014 2015 2016 2017 Koko jakso 

Bensiini E95 

auto 
40€ 337€ 558€ 427€ 1362€ 

Dieselauto 34€ 294€ 499€ 394€ 1221€ 
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