
Bolivia: maakaasutalous ja
hyvinvointikehityksen edellytykset

Tuomas Toivonen

25. elokuuta 2007

Proseminaari 2006-2007
Latinalaisen Amerikan tutkimus

Renvall-instituutti
Humanistinen tiedekunta

Helsingin Yliopisto
Ohjaaja: Harri Kettunen

Opponentti: Kaisa Väkiparta



Sisältö

1 Johdanto 1
1.1 Muutosprosessi ja mahdollisuudet. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1
1.2 Tutkimuskysymys ja -tapa. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1

2 Luonnonvarojen kirous 3
2.1 Tutkimushistoria . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3
2.2 Tutkimustavat. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5
2.3 Vaikutusmekanismit ja Bolivia. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5

3 Maakaasutalous Etelä-Amerikassa 8
3.1 Maakaasu ja muut fossiiliset polttoaineet. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8
3.2 Maakaasun käyttö ja markkinat. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9

4 Maakaasu Boliviassa 11
4.1 Bolivian öljy- ja kaasuteollisuuden historiaa. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11
4.2 Talouskriisi, pääomittamiset ja kaasusota. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13

4.2.1 Talouskriisi ja -uudistukset. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13
4.2.2 Valtionyhtiöiden pääomittamiset. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13
4.2.3 Vesisodasta kaasusotaan. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15

5 Bolivian maakaasutalouden rakenteita 18
5.1 Maakaasuvarannot. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18
5.2 Toimijat, tuotanto ja vienti . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19

6 Yhteenveto 20

A Tilastoaineisto 23

B Mittayksiköt 31

C Ulkomaisen velan anteeksiannoista 33

i



Taulukot

1 Maakaasuvarannot Etelä-Amerikassa. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23
2 Maakaasun käytön kehitys Etelä-Amerikassa, 1990–2000. . . . . . . . . . . . 24
3 Bolivian öljytuotanto, 1991–2005. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25
4 Bolivian maakaasutuotanto, 1991–2005. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26
5 Maakasuntuottajat Boliviassa, 2005. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27

Kuvat

1 Bolivian maakaasuvarannot, 1997–2005. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28
2 Bolivian vuosittainen maakaasuvienti Argentiinaan, 1972–1998. . . . . . . . 29
3 Bolivian kuukausittainen maakaasuvienti Brasiliaan, 2002–2006. . . . . . . . 30

ii



1 Johdanto

1.1 Muutosprosessi ja mahdollisuudet

Bolivia on sisäpoliittisesti käymistilassa. Vuoden 1952 kansallisesta vallankumouksesta periy-
tyvä valtiojohtoinen talousmalli murtui 1980-luvun talouskriisiin. Kaksi vuosikymmentä talous-
uudistuksia eivät kyenneet ratkaisevasti parantamaan maan kansalaisten asemaa tai vähentämään
köyhyyttä. Heikko talouskehitys diskreditoi perinteiset puolueet ja valtionyritysten yksityistämi-
nen herätti uudenlaista kansallistunnetta. Vuodesta 2000 toistuvat protestitvaativat yksityistämi-
sien peruuttamista ja erityisesti öljy- ja kaasuteollisuuden ottamista kokonaisuudessaan valtion
haltuun. Vaaliuurnilla vaatimus näkyi vuonna 2005. Presidentiksi valittiin EvoMorales Ayma,
Bolivian ensimmäinen alkuperäiskansoja edustava presidentti. Keväällä 2006 öljy- ja kaasuteol-
lisuus “kansallistettiin” eli käytännössä ulkomaiset öljy-yhtiöt pakotettiin neuvottelemaan uu-
delleen öljyn ja maakaasun tuotantoa määrittelevät sopimukset. Valtion tulot kasvoivat merkit-
tävästi.

Bolivian maakaasuteollisuus muodostaa kiinnostavan tutkimuskohteen. Boliviaon Etelä-Ame-
rikan köyhin maa ja omaa myös prosentuaalisesti suurimman osuuden alkuperäiskansojen edus-
tajia. Perinteisesti Bolivia on elänyt kaivosteollisuudesta alkaen hopean viennistä siirtomaakau-
della. Vaikkakin viime vuosina metallien hinnat ovat olleet korkealla ja kaivosteollisuus piris-
tynyt on Bolivian talouden tukijalaksi muodostunut tällä vuosituhannella maakaasun tuotanto.
Vuonna 2006 Bolivian valtiontalous oli ensimmäistä kertaa yli kaksi vuosikymmentä kestäneel-
lä demokratian kaudella ylijäämäinen. Syitä on neljä: (1) maakaasun vienti sekäBrasiliaan että
Argentiinaan on ollut kasvussa, (2) maakaasun viennistä saatavat hinnat ovat nousseet merkit-
tävästi, (3) valtion osuus maakaasun vientituotoista on huomattavasti kasvanut uudelleen neu-
voteltujen sopimusten ansiosta ja (4) valtaosa Bolivian ulkomaanvelasta on viimeisen kahden
vuoden aikana annettu anteeksi1.

Bolivian valtion taloudellinen tilanne on siis parempi kuin ehkä koskaan. Kiinnostavaksi tilan-
teen tekee taloudellisen tilanteen kanssa samanaikaisesti radikaalisti muuttunut sisäpoliittinen
tilanne. Vaatimus muutokseen on Boliviassa sisäsyntyistä ja kehkeytynyt vuosien kuluessa. Lä-
heisistä suhteista huolimatta Evo Moralesin vertaaminen Venezuelan Hugo Cháveziin, toiseen
öljytuloilla muutosta tekevään presidenttiin, ei houkuttelevuudestaan huolimatta oleerityisen
hedelmällistä. Bolivian maakaasutuotot mahdollistavat hyvinvointipalveluiden kehittämisen ja
siihen Evo Moralesin hallinto on keskittynyt. Kyseessä ei ole populistinen projekti vaan aktiivi-
sen ja osallistuvan kansalaisaktivismin vaateisiin vastaaminen.

1.2 Tutkimuskysymys ja -tapa

Bolivian viime vuosien sisäpolitiikkaa ja maakaaasutaloutta tutkiessa ongelmaksi muodostui en-
sisijaisesti aiheen laajuus ja toissijaisesti tuoreus. Evo Moralesin hallinto on osoittautunut kovin

1Ulkomaisen velan anteeksiannoista, ks. liiteB
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aktiiviseksi toimijaksi eikä ole aina selkeää mitkä sen tavoitteet ovat. Alkuperäinen aikomukse-
ni oli selvittää Bolivian maakaasutalouden rakennetta ja sen mahdollisia kehityssuuntia. Halusin
saada selkeän kuvan valtiolle maakaasun viennistä saatavista tuotoista. Ymmärtämällä siis en-
sin valtion taloudelliset mahdollisuudet halusin seuraavaksi selvittää miten valtionparantunutta
taloudellista tilannetta voitaisiin parhaiten käyttää kansalaisten hyvinvoinnin edistämiseksi.

Selvittäessäni Bolivian tilannetta ja mahdollisuuksia perehdyin enenevässä määrin ns. luonnon-
varojen kiroukseen. Termillä viitataan taloudellisiin ja poliittisiin prosesseihin, jotkavaikutta-
vat vahvasti luonnonvarojen hyödyntämiseen perustuvissa kansantalouksissa. Äkkiseltään voi-
si olettaa runsaiden luonnonvarojen olevan taloudelle siunaukseksi, mutta käytännössä usein
luonnonvaroiltaan rikkaiden maiden talous on kehittynyt luonnonvaroiltaan köyhempiä maita
hitaammin. Luonnonvarojen kirouksen vaikutusta Boliviaan on tutkittu aiemmin suhteessa mi-
neraaleihin (erityisesti hopea ja tina). On yritetty selvittää, miksi mineraalien vientiin perustuva
talousmalli ei kyennyt tuottamaan Boliviassa talouden laajempaa ja nopeampaa kehitystä. Sa-
mankaltainen riski on olemassa nykyisessä maakaasun varaan rakentuvassa talousmallissa.

Luonnonvarojen kirous ei ole varsinaisesti metodi, mutta se on perusteiltaanmonitieteinen tapa
lähestyä tietynlaisten valtioiden taloudellista ja sosiaalista kehitystä. Lähestymistapana se tarjo-
aa selitysmalleja heikolle tapahtuneelle talouskehitykselle ja samalla auttaa hahmottamaan tule-
van kehityksen riskejä. Olen pyrkinyt seuraavissa luvuissa ymmärtämään Bolivian kehitysmah-
dollisuuksia luonnonvarojen kirouksen tutkimusperinteen esimerkin kautta. Käytännössä tavoit-
telemani tutkimustapa on osoittautunut tavoitteiltaan ylimitoitetuksi. Bolivian nykytilanteen ja
tulevaisuuden varsin kokonaisvaltainen ymmärtäminen ja selittäminen luonnonvarojen kirouk-
sen kautta on tämän kokoiselle työlle liian kattava tavoite.

Luvussa 2. hahmottelen luonnonvarojen kirouksen tutkimusperinnettä ja metodologiaa. Luvussa
3. käsittelen lyhyesti fossiilisia polttoaineita yleensä ja erityisesti maakaasun käyttöä Latinalai-
sessa Amerikassa. Luvussa 4. esittelen Bolivian lähihistoriaa öljyteollisuuden kautta. Luvussa
5. käyn läpi Bolivian maakaasuteollisuuden rakenteita.

Rakenteeltaan työ on suhteellisen hajanainen. Se lieneekin paras nähdä eräänlaisena aihepiiriin
tutustumisena ja erilaisten lähestymistapojen koetteluna käytännössä.
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2 Luonnonvarojen kirous

Äkkiseltään voisi olettaa luonnonvaroiltaan rikkaiden valtioiden talouksien kehittyvän nopeam-
min kuin luonnonvaroiltaan köyhempien valtioiden. Runsaat luonnonvarat tarjoavat mahdolli-
suuksia alkutuotantoon perustuvaan vientiin ja kustannustehokkaaseen,luonnonvaroja raaka-
aineina tai energiana hyödyntävään teolliseen tuotantoon. Esimerkiksi Suomessa teollistuminen
rakentui runsaita luonnonvaroja hyödyntävän metsäteollisuuden ympärille.

Käytännössä kuitenkin empiirinen, valtioiden rakenteita ja taloudellista kehitystä tarkasteleva
tutkimus on osoittanut kehityskulun olevan päinvastainen alkuperäiseen olettamaan nähden. Val-
tioita vertailtaessa on havaittu luonnonvaroiltaan rikkaiden maiden usein kehittyneen luonnon-
varoiltaan köyhiä maita hitaammin. Runsaiden luonnonvarojen hyödyntämisestä saaduista tuo-
toista huolimatta näiden maiden talouskasvu kokonaisuudessaan on ollut heikkoa ja köyhyyden
vähentämisessä ei ole edistytty (Stevens, 2003, 5). Ilmiö on taloustieteellisessä kirjallisuudessa
saanut nimikkeen luonnonvarojen kirous2.

Luonnonvarojen kiroukseen keskittyvä tutkimuskirjallisuus pyrkii sekä selittämään mennyttä
talouskehitystä että ennustamaan tulevaa. Vahvana perusolettamana on valtioiden rakenteiden
vertailtavuus. Määrätynlaiset rakenteet aiheuttavat määrätynlaisia tuloksiasamankaltaisesti eri
valtioissa. Luonnonvarojen kirouksen tutkimusperinteen pohjalla on oletus luonnonvarojen rik-
kauden ja heikon talouskehityksen yhteydestä. Näiden välillä siis vaikuttaa kausaalisuhde, jossa
yhdestä rakenteellisesta tekijästä seuraa toinen ja vastaava ominaisuus ilmeneeeri valtioita tar-
kasteltaessa toistuvasti.

2.1 Tutkimushistoria

Luonnonvaroihin ja niiden hyödyntämiseen liittyvällä problematiikalla on Latinalaisessa Ameri-
kassa pitkä perinne. Siirtomaiden talouden perustana oli sisäisille markkinoille keskittynyt maa-
talous ja vientiin suuntautunut kaivannaisteollisuus. Samalla erityisesti Andeiltaja Meksikosta
tuotettu hopea auttoi ylläpitämään Espanjan suurvalta-asemaa. Latinalaisen Amerikan maiden
itsenäistyttyä 1800-luvun alkuvuosikymmeninä Espanja menetti luonnonvaroihin perustuvat tu-
lovirtansa ja taantui taloudellisesti. Anekdootinomaisesti on esitetty, että Espanjan kautta siirto-
maista virranneet, luonnonvaroihin perustuvat tulot rahoittivat pohjoisemman Euroopan varhai-
sen teollistumisen. Espanjan kohtalo on malliesimerkki luonnonvarojen kirouksesta. Luonnon-
varat tarjosivat helpon tulonlähteen, talouden modernisaatiolle ei ollut tarvetta ja talouskehitys
kokonaisuudessaan jäi heikoksi. (Stevens, 2003)

2Luonnonvarojen kirouksen (engl. “natural resource curse” tai usein lyhyemmin “resource curse”) toi taloustieteel-
liseen kirjallisuuteen Richard Auty vuonna 1993. Myös termiä luonnonvarojen vaikutus (engl. “resource impact”)
käytetään (Stevens, 2003, 6). Koska luonnonvarojen rikkauden vaikutus ei ole talouskehityksenkannalta yksise-
litteisesti haitallinen, on perusteltua puhua vaikutuksesta, joka voi tapauskohtaisesti olla myönteinen (siunaus,
engl. “resource blessing”) tai kielteinen.
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Itsenäistyttyään Latinalaisen Amerikan maat keskittyivät taloudellisen kehityksen haussa vien-
tiin. Erityisesti ns. vientitalouksien aikakaudella 1800-luvun keskivaiheilta ensimmäiseen maail-
mansotaan asti maat hakivat talouskasvua viemällä perinteisiä alkutuotannonhyödykkeitä kuten
kaivannaisia ja maataloustuotteita. Vientiin keskittyvällä talousmallilla aikaansaatu kasvu ei kui-
tenkaan kyennyt tuottamaan teollisuusmaihin verrattavaa kasvua. Alkutuotannon hyödykkeisiin
perustuvan mallin ongelmat nousivat kehitysekonomistien keskusteluun 1950-luvulla (Stevens,
2003, 7). Erityisesti ekonomisti Raúl Prebisch analysoi alkutuotannon hyödykkeiden vientiin pe-
rustuvien talouksien ongelmia Latinalaisen Amerikan kontekstissa. Prebisch esitti, että pidem-
mällä aikavälillä keskuksen (teollisuusmaat) ja periferian (alkutuottajat) välillä vaikuttaa hinta-
kehitys keskuksen eduksi (Ricupero, 2004). Käytännössä periferian valtioiden oli kasvatettava
alkutuotannon hyödykkeiden vientiä keskuksen valtioihin mikäli teollisuustuotteiden tuonti ha-
luttiin pitää vakiona. Osaltaan Prebischin ajatusten innoittamana Latinalaisen Amerikan maiden
talouskehityksen paradigmaksi muodostui vientiä korvaavan teollisuuden malli 3. Luonnonvaroi-
hin perustuvan talousmallin ja kokonaisuudessaan vaatimattoman taloudellisen kehityksen kehä
siis pyrittiin katkaisemaan kansallisella teollistamisella.

Ensimmäistä öljykriisiä (1973) seuranneina vuosina luonnonvarojen runsauden ja talouskehityk-
sen suhteen tarkastelu keskittyi öljyn vientiin taloutensa perustaviin valtioihin (Stevens, 2003,
7). Esimerkiksi Latinalaisen Amerikan vientitalouksiin verrattuna öljyvaltiot olivat riippuvaisia
yksinomaan uusiutumattomien luonnonvarojen viennistä. Öljyvaltioiden vienti myöskäynnistyi
suhteellisen äkillisesti ja kasvoi nopeasti. Valtioiden aiempaan kehitystasoon nähden vientituot-
toja virtasi maihin erittäin runsaasti. Öljyvaltioiden herättämän kiinnostuksen myötä luonnonva-
rojen runsauden ja talouskehityksen suhteen tarkastelu on keskittynyt uusiutumattomien luon-
nonvarojen (tärkeimpinä öljy, maakaasu ja mineraalit) hyödyntämiseen liittyvien riskien ymmär-
tämiseen (Stevens, 2003, 7).

1990-luvulla tutkimus keskittyi suorien kansantaloudellisten vaikutusten sijaanluonnonvaroista
saatavien tuottojen vaikutukseen maiden demokratiakehitykselle ja instituutioiden rakentumisel-
le. Näkökulman muutoksen taustalla vaikutti yleinen kylmän sodan jälkeinen kiinnostus valtioi-
den taloudellisten ja poliittisten rakenteiden kytkökseen. Luonnonvarat ja erityisesti kaivannai-
set ovat perinteisesti olleet valtion omaisuutta ja valtiolla on ollut vahva rooli sekä niiden käytön
säätelyssä että usein myös tuotannossa. Näin ollen valtion poliittinen rakenne ja instituutiot mää-
rittävät tapaa, jolla luonnonvaroja pyritään hyödyntämään. Samalla vaikutus on kaksisuuntainen
eli luonnonvarojen rikkaus myös luo poliittisia rakenteita. Esimerkiksi demokratiakehityksel-
le luonnonvaroilla on usein osoitettu olevan haitallisia vaikutuksia. Yksinkertaisimmillaan tämä
selittyy esimerkiksi öljytuotoista tulonsa saavien hallitusten kyvyllä “ostaa” kansalaisten tyyty-
väisyys hallintoon4.

Viime vuosina luonnonvarojen kiroukseen ovat osoittaneet kiinnostusta myös erilaiset kansalai-
syhteiskunnan organisaatiot. Kansalaisaktivismin tuloksena esimerkiksi Maailmanpankki teki

3Vientiä korvaava teollisuus eli ns. ISI-malli (import substitution industrialisation).
4Erityisesti öljyrikkaat valtiot kääntävät Yhdysvaltain itsenäisyyssodan tunnuslauseen “ei verotusta ilman edustus-

ta” päälaelleen, eli “ei edustusta ilman verotusta”. Ellei valtio verota kansalaisiaan ei muodostu selkeää vaadetta
hyvään hallintoon. Julkiset varat eivät tule kansalaisilta ja kansalaisille ei näin ole samalla tavalla intressiä valvoa
verovarojen käyttöä. (Stevens, 2003; Friedman, 2006; Stiglitz, 2006; Eifert et al, 2003).
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laajan, vuonna 2003 valmistuneen tutkimuksen5, jossa tarkasteltiin pankin lainoitusta erityises-
ti kaivosprojekteihin kehitysmaissa. Tutkimuksen loppuraportissa pankkikertoo keskittyvänsä
tulevissa projekteissa varmistamaan mm. että luonnonvaroja varoista tuottoja saavat hallitukset
toimivat vastuullisesti ja avoimesti; luonnonvaroista saatavat tuotot hyödyntävät maiden köy-
himpiä; luonnonvarojen hyödyntämisen sosiaaliset- ja ympäristövaikutukset pyritään minimoi-
maan. (stevens)

2.2 Tutkimustavat

Luonnonvarojen kiroukseen liittyvässä tutkimuskirjallisuudesta voidaan eristää kolme aihepii-
riä:

1. Tutkimukset, joissa pyritään osoittamaan luonnonvarojen kirouksen vaikutus tietyn maan
tai maaryhmän taloushistoriallisessa kehityksessä. Usein tutkimus on tilastollista ja kes-
kittyy maaryhmien vertailuun. Esimerkiksi voidaan eristää tiettynä ajanhetkenä luonnon-
varoiltaan rikkaiden ja köyhien maiden ryhmä. Maiden talouskehityksen indikaattoreita
tarkastellaan sitten myöhempänä ajankohtana ja pyritään selvittämään korreloikoluon-
nonvarojen rikkaus hitaan talouskehityksen kanssa. Ongelmallista tälläisessä tilastollises-
sa tutkimuksessa on sen herkkyys valittavalle ajanjaksolle. Luonnonvarojen hyödyntämi-
seen perustuvien talouksien kehitys on usein ailahtelevaista riippuen vaihtelevista mine-
raalien ja hiilivetyjen markkinahinnoista. Pelkällä tilastollisella tutkimuksella on usein
myös vaikea nähdä maiden poliittisten rakenteiden vaikutusta luonnonvarojen hyödyntä-
misen kautta aikaansaatavaan talouskehitykseen.

2. Tutkimukset, joissa yritetään eristää ns. vaikutusmekanismeja (engl. transmission mec-
hanisms). Mikäli tilastollinen tutkimus on osoittanut vaikutussuhteen rikkaista luonnon-
varoista hitaaseen talouskehitykseen on selvitettävä miten ja miksi näin tapahtuu.Toisin
sanoen on selvitettävä mitkä ovat vaikutusmekanismit eli prosessit, jotka aikaansaavat ti-
lastollisesti osoitetun kausaalisuhteen.

3. Tutkimukset, joissa luodaan malleja eräänlaisista vasta-vaikutusmekanismeistaeli kei-
noista luonnonvarojen kirouksen välttämiseen. Historiallisesti voidaan tarkastella maita,
jotka rikkaista luonnonvaroistaan huolimatta ovat menestyneet taloudellisesti. Samalla
voidaan tutkia mahdollisesti riskiryhmässä olevia luonnonvaroiltaan rikkaita ja selvittää
erityisesti niiden poliittisia rakenteita ennustaen kykyä välttää luonnonvarojen kirous.

2.3 Vaikutusmekanismit ja Bolivia

Esittelen lyhyesti keskeisiä luonnonvarojen kirouksen vaikutusmekanismejaja niiden suhdetta
Boliviaan.

5“Extractive Industries Review”, ks.http://www.ifc.org/eir/.
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Usein luonnonvaroihin hyödyntämiseen perustuvien talouksien saamat tuotot vaihtelevat vuo-
sitasolla rajusti. Kaivannaisten (mineraalit, öljy ja kaasu) hinnat määräytyvätmaailmanmarkki-
noilla kysynnän ja tarjonnan mukaan eikä niihin ole tuottajavaltioilla usein kovin paljon vaikutta-
misen mahdollisuuksia. Poikkeuksen tekee toki useiden öljyntuottajamaiden kartelli OPEC, jon-
ka tärkeimpänä keinonaan jäsenten kesken yhteisesti sovitut tuotannonrajoitukset ja -kasvattamiset
pyrkii pitämään öljyn korkeana, mutta suhteellisen vakaana.

Bolivian kokemukset tuottajakarteilleista rajoittuvat tinaan. 1920-luvulla Bolivia, Nigeria, Ma-
lesia ja Indonesia tuottivat liki 80% maailman tinasta. Bolivian tinaesiintymän olivat koostu-
mukseltaan heikkolaatuisia ja maan sijainnin vuoksi kuljetuskustannukset olivat korkeita. Ko-
hottaakseen hintoja neljä Bolivian suurinta tinantuottajayritystä sopivat yhteisesti tuotannonra-
joituksista. Vuonna 1931 Bolivia, Hollanti ja Iso-Britannia perustivat tuotantoa valvovan tinakar-
tellin. Rajoittamalla tuotantoa tinan hinta saatiinkin nousemaan ja Bolivian tuotanto kannatta-
maan paremmin. Tuotannonrajoitukset kuitenkin merkittävästi heikensivät Bolivian taloudellista
tilannetta ja talouskriisi olikin tärkeimpiä taustavaikuttajia Bolivian ja Paraguayn välillä 1932-
1934 käytiin Chacon sotaan. Tinakartelli liittyi myös talouskriisin 1980-luvulla.Tinan ostoihin
ja välittämiseen keskittyneen 32 maan yhteinen kartelli (International Tin Council) ajautui loka-
kuussa 1985 konkurssiin. Maailman tinakauppa halvaantui liki puoleksi vuodeksi, joka toisaalta
auttoi Bolivian hallitusta toteuttamaan jo aiemmin kannattamattomaksi muodostuneen valtion
kaivosyhtiön alasajon (Klein, 2003).

Hintojen lisäksi myös kaivannaisten tuotanto usein vaihtelee hieman pidemmällä aikavälillä run-
saasti. Esimerkiksi Boliviassa tuotetun hopean määrä on vaihdellut aina siirtomaa-ajalta lähtien
runsaasti. Kausivaihtelu tuotannossa on sikäli luonnollista, että hyödynnetyt mineraaliesiintymät
ovat rajallinen luonnonvara ja uudet esiintymät eivät aina kykene ylläpitämään tuotantoa samalla
tasolla. Myös teknologinen kehitys edistää tuotantoa. Boliviassa on usein palattu hyödyntämään
jo aiemmin hylättyjä hopeaesiintymiä ja esimerkiksi 1800-luvun lopulla kaivosten mekanisoin-
ti höyryvoimalla nosti tuotannon korkeammaksi kuin siirtomaa-ajalla vaikka hyödynnettiin jo
aiemmin kannattamattomina hylättyjä esiintymiä (Klein, 2003).

Tuottojen vaihtelevuus vaikeuttaa kaivannaisilla toimintaansa rahoittavien valtioiden suunnitte-
lua. Usein hintojen ja tuotannon ollessa korkealla paine erilaisten sosiaalisten palvelujen luo-
miseen on kova. Tuottojen myöhemmin laskiessa voi palvelujen ylläpito muodostua mahdotto-
maksi tai niitä pyritään ylläpitämään lainarahoituksella. Kiinnostavasti luonnonvaroista rikkaat
valtiot ovat usein myös erityisen velkaantuneita ja velanhoito kriisiytyy helpostituottojen tilapäi-
sesti laskiessa. Selityksenä velkaantumiselle on luotottajien hanakkuus tarjotarahaa vakuutena
luonnonvaroista tulevaisuudessa saatavat tuotot. Bolivian 1980-luvun velkakriisin taustalla vai-
kutti sotilashallitusten edellisen vuosikymmenen korkeiden mineraalien hintojen aikana ottamat
lainat.

Tilapäisesti korkeat tuotot myös usein aiheuttavat hallituksille ongelmia käyttää tuottoja raken-
tavasti. Samoin kuin äkillinen tuottojen lasku myös niiden nopea nousu aiheuttaa sopeutumisvai-
keuksia. Erityisen vaikeaa on säästää tuottoja tulevaisuuden varalle. Useinylimääräistä rahaa (ja
myös lainoitusta) käytetään ylimitoitettuihin ja hallitusta pönkittäviin projekteihin, joista ei in-
vestointia vastaavia kansantaloudellisia hyötyjä koidu vaan pikemminkin rasite ylläpitokulujen
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muodossa valtion taloudelle.

Bolivian valtion tulokehityksen vakaudelle maakaasu voi muodostua kirouksen sijasta siunauk-
seksi. Toisin kuin mineraalit tai öljy maakaasu ei ole helposti liikuteltavissa eikä sille näin ollen
ole muodostunut selkeää ja vaihtelevaa hintaa markkinoilla. Sen sijaan kaasunvientisopimukset
neuvotellaan yleensä kahdenvälisesti viejä- ja tuojavaltion välillä. EsimerkiksiBolivian tapauk-
sessa kaasusopimukset on neuvoteltu Brasilian ja Argentiinan hallitusten välilläja niillä on sel-
keä, usean vuosikymmenen kesto. Brasilian kanssa neuvotellussa sopimuksessa on myös ns. ota
tai jätä -pykälä (engl. take or pay) eli Brasilia maksaa kaasusta vaikka sille ei tilapäisesti oli-
si sopimuksen määrittämää tarvetta. Toisaalta kaasun myyntihinta on määritelty kaavalla, joka
suunnilleen seuraa kansainvälisiä energian ja erityisesti öljyn hintoja, joita onvaikea ennakoida6.
Vaikka öljyn hinnan voikin ennustaa kysynnän ja epävakaan kansainvälisen poliittisen tilanteen
vuoksi pysyttelevän korkealla vielä useamman vuoden olisi Bolivian budjetoitava kaasutuotot
konservatiivisesti. Ylimääräiset tuotot olisi talletettava erityiseen vakautusrahastoon, jota voitai-
siin hyödyntää hintojen tilapäisesti laskiessa. Rahastointi voi käytännössäosoittautua vaikeaksi,
koska yhteiskunnan palveluiden kehittämisen tarve on Boliviassa akuutti.

6Ks. kaaviot kaasunviennistä2 (Argentiina) ja3 (Brasilia). Erityisen selkeästi viime vuosina nousseet energiahinnat
ovat nähtävissä viennissä Brasiliaan. Verrattaessa tammikuuta 2001 (vientimäärä 349,9 miljardia kuutiometriä,
viennistä saatu tuotto 17,8 miljoonaa dollaria) ja lokakuuta 2006 (803,0 bcm ja$121,4m) huomataan, että vienti-
määrä on 2,3 kertaistunut, mutta tuotto 6,8 kertaistunut. Kaasusta saatava hinta siis on noussut liki kolminkertai-
seksi.
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3 Maakaasutalous Etelä-Amerikassa

3.1 Maakaasu ja muut fossiiliset polttoaineet

Kivihiili, öljy ja maakaasu muodostavat kolmen käytetyimmän fossiilisen polttoaineen ryhmän.
Yhteistä fossiilisille polttoaineille on syntyhistoria eloperäisestä aineksesta maankuoressa vuo-
similjoonia kestävien prosessien tuloksena. Kivihiilen lähteenä on soisille alueillekerrostunut
kasviperäinen aines. Esimerkiksi suomalaisista turvesoista muodostuisi kivihiiltä mikäli kasvi-
peräisen suoaineksen päälle kerrostuisi vähintään satoja metrejä maa-ainesta, jonka paine puris-
taisi vuosimiljoonien kuluessa aineksesta pois muun kuin hiilen. Öljy ja maakaasu puolestaan
ovat muodostuneet samankaltaisen prosessin tuloksena planktonista ja muista muinaisista mere-
nelävistä. Koska kivihiiltä on syntynyt erilaisilla ekologisilla alueilla kuin öljyä ja maakaasua,
löydetään niitä nykyisinkin eri alueilta. Öljy ja maakaasua puolestaan löydetäänyleensä yhdes-
sä, mutta eri suhteissa. (Emiliani, 1992, 345–349),

Muodostumisprosessinsa pitkäkestoisuuden vuoksi fossiiliset polttoaineet luokitellaan uusiutu-
mattomiksi luonnonvaroiksi7. Mineraalien tavoin fossiiliset polttoaineet ovat varastoituneet kai-
vannaisiksi eli maanalaisiksi resursseiksi. Koska fossiilisten polttoaineiden yhteinen aines on
hiili (C, engl. carbon), tuottaa niiden käyttö kasvihuonekaasuja hiilidioksidin (hiiltä jahappea
eli CO2) muodossa. Käytännössä siis maaperään varastoituneena ollut hiili vapautuu ilmake-
hään. Hyvälaatuinen kivihiili on valtaosin puhdasta hiiltä, mutta öljy ja maakaasu muodostavat
hiilivetyjen ryhmän. Hiilivedyissä hiili on sitoutuneena vetyyn (H, engl. hydrogen) kymmeni-
nä erilaisina yhdisteinä. kevyemmät hiilivedyt esiintyvät kaasuina ja raskaammat nesteinä. Kun
kivihiiltä poltettaessa muodostuu lähes yksinomaan hiilidioksidia (C+ O = CO2), muodostuu
hiilivedystä hiilidioksidia ja vettä (CH + O = CO2 + H2O). Hiilidioksidi on kasvihuonekaasu-
na vaarallisempaa kuin varsin harmiton vesihöyry, joten ilmastonlämpenemisen kannalta edulli-
sempia ovat polttoaineet, joissa vedyn määrä suhteessa hiileen on suurempi. (Miller, Jr., 2004)

Maakaasu8(engl. natural gas) on maankuoressa kaasumaisina esiintyvien hiilivetyjenseos. Luon-
nossa esiintyvässä maakaasussa on metaania (CH4, engl. methane) 70-90% ja muita hiilivetyjä
kuten etaania (C2H6, engl. ethane), propaania (C3H8, engl. propane) ja butaania (C4H10) 0-20%
kutakin. Maakaasu sisältää myös vähäisiä määriä muita yhdisteitä kuin hiilivetyjä, joista tär-
keimpänä hiilidioksi 0-8% osuudella. Jalostusprosessissa maakaasun sisältämät hiilivedyt ero-
tellaan ja epäpuhtaudet poistetaan. Loppukäyttäjille välitettävä maakaasu on pääosin metaania.
Muut hiilivedyt, erityisesti propaani ja butaani, markkinoidaan yleensä nesteytettyinä tuotteina
(ns. nestekaasu, engl. liquefied petroleum gas, LPG).

7Uusiutuvan ja uusiutumattoman luonnonvaran erottelu on tapauskohtaista. Esimerkiksi Suomi luokittelee turvesuot
uusiutuviksi luonnovaroiksi vaikka turvesuon palautumisaika on tuhansia vuosia. Euroopan unioni puolestaan
luokittelee turvesuot uusitumattomiksi, fossiilisiksi polttoaineiksi. Ks.http://en.wikipedia.org/wiki/Peat.

8Maakaasun rakenteesta ja käytöstä, ks. “Natural gas”, Wikipedia,http://en.wikipedia.org/wiki/
Natural_gas. Esihistoriallista merenelävistä ja fossiilisista polttoaineista, ks. “Natural Gas,Energy Kid’s
Page!”, Energy Information Administration, U.S. Department of Energy, http://www.eia.doe.gov/kids/
energyfacts/sources/non-renewable/naturalgas.html.
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Metaani on yksinkertaisin ja kevein hiilivety, jossa vedyn osuus suhteessa hiilen on kasvihuone-
päästöjen kannalta edullinen. Jos tietyn energiamäärän tuottaminen kivihiilellä tuottaa 100 yk-
sikköä hiilidioksidia, ovat hiilidioksidipäästöt saman energiamäärän tuottamiseksi öljyllä 86 yk-
sikköä ja maakaasulla 58 yksikköä. Erityisesti kivihiileen verrattuna maakaasu myös palaa puh-
taammin ja aiheuttaa vähemmän tavanomaisia ilmansaasteita kuten pienhiukkasia. Kivihiileen
liittyvä kaivostoiminta ja öljynporaus ovat myös ympäristövaikutuksiltaan maakaasua raskaam-
pia. On tosin huomattava, että maakaasua tuotetaan usein samoista kentistä öljyn sivutuotteena ja
vastaavasti maakaasu harvoin esiintyy luonnossa ilman öljyä. Öljyn tuotannossa ja kuljetuksessa
vuotojen aiheuttama ympäristöriski on huomattava. Maakaasuvuodot aiheuttavat räjähdysriskin,
mutta esimerkiksi putkivuotojen yhteydessä ilmakehään vapautuva metaani eiole välittömästi
ongelmallista vaikkakin se on vahvempi kasvihuonekaasu kuin sen polttamisesta syntyvä hiili-
dioksidi.

Tunnetut maakaasuvarannot ovat myös nykyisiin tuotantomääriin ja öljyyn verrattuna varsin riit-
toisat. Maakaasu nähdäänkin usein lähitulevaisuuden puhtaampana energiavaihtoehtona siirryt-
täessä fossiilisista polttoaineista uusiutuvien energiamuotojen käyttöön. Kivihiilen käyttö säh-
köntuotannossa on nykyisin merkittävin hiilidioksidipäästöjen lähde. Kivihiilen korvaaminen
maakaasulla pelkästään sähköntuotannossa vähentäisi päästöjä kymmeniä prosentteja.

3.2 Maakaasun käyttö ja markkinat

Vaikka maakaasua usein tuotetaan samoilta kentiltä öljyn kanssa eroavat maakaasun markkinat
merkittävästi öljymarkkinoista. Nestemäinen raakaöljy on helposti varastoitavissa ja siirrettävis-
sä. Maakaasun varastointi sen sijaan on vaikeaa ja sen siirtäminen tapahtuupääosin erityisten
kaasuputkistojen avulla. Maakaasua voidaan myös siirtää tankkereilla nestemäiseksi jäähdytet-
tynä (engl. liquefied natural gas, LNG), mutta menetelmän osuus maakaasumarkkinoista on vie-
lä pieni9. Koska öljy on vapaasti liikuteltavissa tuotannon ja kulutuksen mukaan, on siitämuo-
dostunut kansainvälinen ja yhtenäisesti hinnoiteltu hyödyke. Maakaasumarkkinoilla tuotannon
siirto kuluttajille vaatii kiinteän ja kalliin infrastruktuurin rakentamista. Kaasu myydäänkin siksi
yleensä erikseen neuvotelluin kahdenvälisin sopimuksin ja tapauskohtaisesti määritellyin hin-
noin. Öljyntuottajalle on välittömästi avoinna kansainväliset markkinat, mutta kaasuntuottajan
on löydettävä asiakkaat lähialueilta ja silti rakennettava kallis infrastruktuurikaasun siirtoon.

Etelä-Amerikan suurimmat todennetut maakaasuvarannot, 4055 miljardia kuutiometriä (bcm) on
Venezuelalla (ks. taulukkoA). Seuraavaksi suurimmat varannnot on Bolivialla, 644 bcm. Mer-
kittäviä varantoja on myös Argentiinalla (430 bcm), Brasilialla (309 bcm) ja Perulla(233 bcm).
Kaasun tuotantoa on yhdeksällä maalla. Näistä neljä maata on suljettuja maakaasumarkkinoita,
ts. koko tuotanto käytetään maan sisällä eikä kaasua tuoda muista maista. Suljetuistamarkki-
noista Venezuela on suurin (tuotanto ja kulutus vuositasolla 25,8 bcm) ja pienempiä Kolumbia
(5,9 bcm), Peru (0,5 bcm) ja Ecuador (0,2 bcm). Integroituja kaasumarkkinoita (ts. maa sekä

8Latinalaisessa Amerikassa vain Trinidad & Tobago omaa nesteytetyn maakaasun (LNG) tuotantoon ja vientiin
soveltuvan sataman.
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tuottaa ja/tai kuluttaa kaasua että tuo ja/tai vie kaasua) Etelä-Amerikassa on neljä: Argentiina,
Bolivia, Brasilia, Chile ja Uruguay.

Maakaasu on Etelä-Amerikassa10nopeiten osuuttaan kasvattava energiantuotannon raaka-aine.
Vuonna 1990 maakaasun osuus oli 18 prosenttia ja se kasvoi vuoteen 2000 mennessä 22 prosent-
tiin IEA (2003). Energiantuotannon tärkeimmät lähteet olivat vuonna 2000 öljy (45%), maakaa-
su (22%), biomassa (16%), vesivoima (12%) ja kivihiili (5%). Sähköntuotannossa maakaasun
osuus on vain 13% vesivoiman tuottaessa alueen sähköstä 75%. Maakaasun osuuden oletetaan
tulevaisuudessa nousevan vesivoiman kustannuksellaIEA (2003).

Neljänneksen Etelä-Amerikassa tuotetusta maakaasusta käyttää öljy- ja kaasuteollisuus (25,2%
vuonna 2000, ks. taulukkoA). Vajaa neljännes kaasusta kuluu sähköntuotantoon (23,4%). Teol-
linen käyttö yhteensä vie kaasusta 37,9%. Teollisuudessa maakaasua käytetään sekä energian-
lähteenä (esim. metallisulatot) että raaka-aineena (esim. kemianteollisuus ja erityisesti metanolin
tuotanto). Maakaasun käytön oletetaan kasvattavan osuutensa primäärienergiasta 27% vuoteen
2020 mennessä (maakaasun käyttö 2000 90 Mtoe11, ennuste 2010 166 Mtoe ja 2020 215 Mtoe).

9Kansanvälisen energiajärjestön tilastoissaIEA (2003) Etelä-Amerikka kattaa myös kaasurikkaan Trinidad & To-
bagon Venezuelan pohjoisrannikon tuntumassa, mutta ei sisällä Guyanaa, Surinamia tai Ranskan Guaynaa.

11Million tons of oil equivalent (Mtoe) eli maakaasun sisältämä energia öljyksi muutettuna.
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4 Maakaasu Boliviassa

4.1 Bolivian öljy- ja kaasuteollisuuden historiaa

Bolivian talouden öljy- ja kaasuteollisuudella on pitkä ja vaiherikas historia, jota on värittänyt
yksityisen ja julkisen sektorin vuorottelu alan hallitsevana toimijana. Varhaisimmat öljylöydöt
tehtiin vuonna 1896, mutta merkittävissä määrin öljyntuotanto aloitettiin vasta 1920-luvulla. En-
simmäinen erityisesti öljyn etsimistä ja tuotantoa säätelevä laki, “Ley Orgánica de Petróleo”, an-
nettiin kesäkuussa 1921. Laki määritti yhdentoista prosentin tuotantoveronja rajoitti valtausten
koon sataan tuhanteen hehtaarin per yritys. (YPFB, 1996)

Valtauksista ja etsintätoiminnasta huolimatta varsinainen öljyntuotanto käynnistyi 1920-luvun
puolivälissä. Varhaisen tuotannon merkittävimmäksi toimijaksi muodostui yhdysvaltalainen Stan-
dard Oil Company of New Jersey. Ensimmäiset valtauksensa Boliviassa yritys oli hankkinut al-
kuvuodesta 1921 ja perustanut myöhemmin samana vuonna tytäryhtiön Boliviaan. Öljylain ra-
joituksista huolimatta Standard Oil sai haltuunsa yhteensä seitsemän miljoonan hehtaarin val-
tausalueen. Tuotannolle Standard Oil avasi öljykenttiä Bolivian kaakkoisosista, mm. Tarijan
maakunnassa (Bermejo 1924 ja Sanandita 1926), Santa Cruzin maakunnassa (Camiri 1927) ja
Chuquisacan maakunnassa (Camatindi 1931). Vuonna 1926 Standard Oil tuotti vaatimattomasti
keskimäärin 71 tynnyriä päivässä, mutta vuoteen 1928 mennessä tuotanto yhteensä oli kohonnut
2,6 miljoonaan tynnyriin. (Blanes J. et al, 2003, 154–155) (Zondag, 1966, 112) (Andersen et al,
2006)

Vuosina 1932–1935 Bolivia ja Paraguay kävivät verisen Chacon sodan. Kiistely nimellisesti
Bolivialle kuuluneesta, mutta pääosin asuttamattomasta Chacon alueesta maiden välillä kärjis-
tynyt satunnaisiksi yhteenotoiksi jo vuonna 1928. Sodan todellisia syitä onetsittävä Bolivian
vaikeasta taloudellisesta ja sisäpoliittisesta tilanteesta vuosina ennen sotaa. Maailmanlaajuinen
lamakausi ja kansainvälisen tinakartellin tuotannonrajoitukset heikensivätmerkittävästi tuottoja
maan tärkeimmästä vientituotteesta. Kääntääkseen huomion maan sisäisistä ongelmistahalli-
tus pyrki kärjistämään Paraguayn kanssa käytyjä rajakahakoita. Nopeasti sodan sytyttyä yleinen
mielipide päätyi pitämään sodan syynä öljyä. Chacon alue oli suhteellisen lähelläBolivian tuot-
tavia öljykenttiä ja myös Chacosta uskottiin löytyvän öljyä. Sota nähtiin tosiasissa Standard Oi-
lin ja Paraguayssa vaikuttavan Royal Dutch Shellin väliseksi kamppailuksi oikeuksista Chacon
öljyyn. Suuremmasta väestöpohjastaan ja paremmin varustetusta armeijastaan huolimatta Boli-
via hävisi sodan ja valtaosa Chacon alueesta siirtyi Paraguayn haltuun (Klein, 2003, 170–183).
Öljyä ei Chacosta tuolloin tai myöhemminkään ole löytynyt12.

12Vaikka Chacon alueella ei öljyn tuotantoa ole pidetään sitä edelleen todennäköisesti öljyä ja kaasua sisältävänä
alueena. Yhdysvaltain hallituksen geologisen tutkimuskeskuksen (U.S. Geological Survey, USGS) tuorein arvio
maailman öljy- ja kaasuvarannoista on vuodelta 2000. Argentiinan (AR), Bolivian (BO), Brasilian (BR) ja Para-
guayn (PY) alueille ulottuva Santa Cruzin–Tarijan laakio (geologinen provinssi 6045, “Santa Cruz-Tarija Basin”)
jakautuu kolmeen arviointialueeseen: 60450101 “Sub-Andean Fold andThrust Belt” (BO 90,0%, AR 10,0%),
60450102 “Foreland Basins” (BO 73,2%, PA 25,1%, AR 1,1%, BR 0,6%) ja 60450103 “Foreland Central Chaco
High” (PA 82,7%, BO 16,5%, AR 0,8%). Arviointialueiden 6045012 ja 6045013 nykyään Paraguaylle kuuluvat
osat siirtyivät sen haltuun Bolivialta Chacon sodassa. USGS arvioi 50%todennäköisyydellä Paraguayn alueilta
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Chacon sodan myötä päättyi tinaparonien ja näiden ehdoilla toimineen hallinnon aika Bolivian
sisäpolitiikassa. Oligarkian katsottiin vieneen maan sotaan tarpeettomasti ja huonosti varustau-
tuneena. Sodan vielä ollessa käynnissä nuoremmista upseereista, etunenässä eversti David Toro
ja majuri Germán Busch, koostunut ryhmä olivat syrjäyttäneet presidenttiDaniel Salamancan.
Vajaat kaksi vuotta myöhemmin ja sodan päätyttyä samainen ryhmä syrjäytti presidentin virkaa
hoitaneen Salamancan entisen varapresidentin José Luis Tejadan. Vuoteen 1940 kestäneellä kan-
sallismielisten sotilashallitusten kaudella (Toro, Busch ja kenraali Carlos Quintanilla) perustet-
tiin vuonna 1936 Bolivian kansallinen öljy-yhtiö, Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos
(YPFB) ja seuraavana vuonna kansallistettiin Standard Oilin Bolivian toiminnot.(Klein, 2003,
178–190)

Virallisesti Standard Oil oli ollut sodassa puolueeton ja siksi kieltäytynyt esimerkiksi öljytoi-
mituksista Bolivian ilmavoimille. Sotaa seuranneina vuosina yhtiötä syytettiin Bolivianval-
tiolle suoritettavien vuosittaisten maksujen laiminlyönnistä ja veronkierrosta salakuljettamalla
öljyä sodan aikana Argentiinaan. Näihin rikkeisiin ja Standard Oilin oletettuun sotasyyllisyy-
teen vedoten sen Bolivian toiminnot kansallistettiin ja siirrettiin YFPB:n hallintaan. Korvauksia
Standard Oilille ei maksettu vaikkakin yhtiö niitä vaati aina vuoteen 1941 asti jolloinBolivia
korvauksena osti yhtiöltä sen hallussa vielä olleita öljykarttoja. Kansallistaminenoli sikäli his-
toriallinen, että se oli ensimmäinen monikansallisen yhtiön haltuunotto LatinalaisessaAmeri-
kassa. Meksikon öljyteollisuuden vastaavanlainen kansallistaminen seurasi vuotta myöhemmin.
(Klein, 2003, 190–199) (Andersen et al, 2006)

Tuotannon osalta YPFB eli hiljaiseloa 1940-luvun. Ongelmia aiheuttivat pääomien ja osaavan
henkilöstön puute. Öljynetsintä tuotti tulosta 1950-luvun alussa. Vuonna 1952 valtaan tullut pre-
sidentti Victor Paz Estenssoron vallankumoushallitus päätti sijoittaa merkittävästivaltion resurs-
seja öljyteollisuuden kehittämiseen. Uusien öljylöydösten ja tuotantokapasiteettiin investoimi-
sen myötä YPFB:n tuotanto kasvoi vuoden 1953 1600 tynnyristä vuoden 1955 12000 tynnyriin.
Vuonna 1954 Bolivia saavutti omavaraisuuden öljyntuotannossa ja pienimuotoinen öljynvienti
naapurimaihin aloitettiin. (Andersen et al, 2006) (Zondag, 1966, 112)

Standard Oilin kansallistamisen myötä syntynyttä YPFB:n monopoliasema purettiin uudella öl-
jylailla. Vuoden 1955 “El Código del Petróleo” avasi taas Bolivian öljysektorin ulkomaisille in-
vestoinneille. Öljy-yhtiöiden verotusta kovennettiin lisäämällä aiempaan 11% ns. royalty-veroon
19% tuotantovero. Neljätoista ulkomaista yhtiötä saapui maahan seuraavina vuosina ja myös
öljysektorin tuotanto kasvoi. Kun 1960-luvun alkupuolella kokonaistuotantooli kolmisen mil-
joonaa tynnyriä vuodessa, saavutti se 15 miljoonaa tynnyriä vuonna 1968. Merkittävin uusista
ulkomaisista yhtiöistä oli yhdysvaltalainen Gulf Oil. (Andersen et al, 2006)

Vuonna 1964 Bolivia oli jälleen siirtynyt uudelle sotilashallitusten kaudelle. Kansallismielisen
kenraalin Alfredo Ovandon Candian toisella kaudella (1969-1970) maahan vuonna 1955 saapu-

löytyvän öljyä 1604 MMBO ja kaasua 1576 Bcf. Vastaavalla todennäköisyydellä Bolivialle kuuluvilta alueilta
(sisältäen Bolivian ja Argentiinan välinen arviointialue) oletetaan löytyvän öljyä2635 MMBO ja kaasua 21053
Bcf. Laskien mukaan Bolivian todennetut reservit (öljyä 857 MMBO, kaasua 48700 Bcf) voidaan arvioida maan
menettäneen Chacon sodassa tuotantopotentiaalistaan öljyn osalta 31,5% ja kaasun osalta 2,2%. Ehkäpä Chacon
sotaa voidaan sittenkin pitää energiakonfliktina! (Laskelmat tekijän; lähteinä(USGS; YPFB, 2005c,b).)

12



neen Gulf Oilin Bolivian toiminnot. Kompensaationa maksettiin sadan miljoonan dollarinedes-
tä öljyä. Kansallistaminen väliaikaisesti laski tuotantoa, mutta kolme vuotta myöhemmin 1972
saavutettiin uusi 17 miljoonan tynnyrin vuosiennätys. Kuten aiemminkin kansallistamistoimet
vaikeuttivat öljysektorin kehittämistä. Ensimmäisen öljykriisin (1973) myötä öljynhintaoli his-
toriallisen korkealla ja Bolivia halusi päästä osalliseksi näistä tuotoista. (Andersen et al, 2006)

4.2 Talouskriisi, pääomittamiset ja kaasusota

4.2.1 Talouskriisi ja -uudistukset

Bolivia siirtyi monien muiden Latinalaisen Amerikan maiden tavoin sotilashallitusten kaudelta
uudelleen demokratiaan 1980-luvulla. Boliviassa siirtymä tapahtui verrattainvarhain. Samoin
Bolivia oli edelläkävijä taloutta vapauttaneissa uudistuksissa. Bolivian talousvaikeuksien taus-
talla vaikutti aluetta yleisesti vaivannut velkakriisi. Edeltävällä vuosikymmenelläkorkojen olles-
sa alhaisia ja mineraalien hintojen korkeita sotilashallitukset olivat kartuttaneetBolivialle maan
talouden kokoon nähden merkittävän velkataakan. Velanhoito korkojen noustessa, tinan hinnan
ja tuotannon laskiessa kriisiyttivät valtion talouden, jonka alijäämäisyyttä paikattiinyksinker-
taisesti laskemalla liikenteeseen lisää käteistä rahaa. Inflaatio räjähti vuositasolla yli kymmenen
tuhannen prosentin (1984) ja Boliviaa uutta demokratiaa ensimmäiset vuodet(1982–1985) joh-
tanut presidentti Hernán Siles Zuazo erosi ennen aikojaan. Vuoden 1985 vaaleissa voittajaksi
nousi kansallista vallankumousta johtanut MNR (Movimiento Nacionalista Revolucionario) ja
presidentiksi kolmannelle kaudelleen Víctor Paz Estenssoro (1952–1956, 1960–1964 ja 1985–
1989). (Grindle ja Domingo, 2003; Valtonen, 2001; Franko, 2003; Klein, 2003)

Monelle Paz Estenssoroa ehkä vuoden 1952 vallankumouksen muistot mielessään äänestäneelle
1980-luvun jälkipuolen uudistukset lienevät tulleet yllätyksenä. Vallankumouskautta seurannut-
ta valtiojohtoista talousmallia alettiin aktiivisesti purkaa. Hyvin nopeasti Paz Estenssoron tultua
valtaan annettiin asetus DS 21060 (Decreto Supremo, nk. Nueva Política Económica). Virka-
miesvetoisesti, tulevan presidentin Gonzalo Sánchez de Lozadan johtamassatyöryhmässä val-
misteltu asetus suunniteltiin ja toteutettiin ilman minkäänlaista avointa poliittista keskustelua.
Asetus purki taloudelliselle toiminnalle asetettuja rajoituksia ja erityisesti purki valtion roolia
taloudellisessa toiminnassa. Keskeisiä vallankumouskauden saavutuksia oliollut neljän suurim-
man tinayhtiö kansallistamiset ja valtion omistaman kaivosyhtiön luominen. Sittemmin kaivos-
yhtiöstä oli sisäisen tehottomuuden ja alhaisten mineraalien maailmanmarkkinahintojenmyötä
muodostunut kannattamaton ja rasite valtion julkiselle taloudelle. Paz Estenssoron hallitus irti-
sanoi valtaosan valtion kaivosyhtiön työvoimasta. (Grindle ja Domingo, 2003; Klein, 2003)

4.2.2 Valtionyhtiöiden pääomittamiset

Jaime Paz Zamoran (MIR, Movimiento Izquierda Revolucionaria, 1989–1993) kaudella jatket-
tiin taloutta avaavia uudistuksia, mutta edellistä hallintoa varovaisemmin. Valtion omistamista
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yrityksistä (yhteensä 159) yksityistettiin yli sata. Yksityistämiset koskivat kuitenkin vain pie-
niä ja keskisuuria yrityksiä. Suurempien valtionyhtiöiden yksityistäminen sai odottaa Gonzalo
Sánchez de Lozadan kaudelle (MNR, 1993–1997).13

Sánchez de Lozada oli vaikuttanut poliittisen toimintansa lisäksi yrittäjänä kaivosteollisuudes-
sa. Rajoitteena uusia kaivosvaltauksia kehitettäessä oli ollut pääomien puute. Ratkaisuna Sánc-
hez de Lozada oli perustanut uusia kaivosyrityksiä, joihin ulkomaiset sijoittajat olivat tuoneet
toiminnan kehittämiseen tarvittavia pääomia ja Sánchez de Lozada puolestaan kaivosoikeudet.
Samankaltaisen mallin ympärille Sáchez de Lozadan hallinto lähti suunnittelemaan Bolivian
valtionyhtiöiden yksityistämistä.

Useimmissa Latinalaisen Amerikan maissa suoritettiin valtionyhtiöiden yksityistämisiä erityi-
sesti 1990-luvulla (esimerkiksi Carlos Menemin Argentiina, 1989–1999, jaFernando Henrique
Cardoson Brasilia, 1995–2003). Perinteisen mallin mukaisessa yksityistämisessä valtio myy
omistamansa yrityksen yksityisille sijoittajille kokonaan tai osittain. Yleensä tuotot myynnis-
tä tulevat kokonaisuudessaan valtiolle, mutta yksityistäminen voidaan myös suorittaa sijoitta-
jille suunnatulla uusien osakkeiden annilla. Tällöin sijoittajien pääomia siirtyy yksityistettävän
yrityksen käyttöön. Yksityistettäessä valtion omistamia yrityksiä haetaan usein tuottoa valtiolle,
joka voidaan käyttää esimerkiksi valtion velan lyhentämiseen. Usein taustalla onmyös tietyn-
lainen näkemys valtion roolista, johon ei kuulu osallistuminen tuotannolliseen toimintaan. Yksi-
tyistämisen myös katsotaan usein tehostavan toimintaa aiemmin heikosti kannattaneissa valtio-
nyhtiöissä esimerkiksi investoimalla tuotannon modernisointiin ja vähentämällä tarpeettomaksi
katsottua työvoimaa. Yksityistäminen voi myös katkoa politiikan ja tuotannollisen toiminnan
epäterveitä kytköksiä. Valtionyhtiöt tarjoavat usein poliittisin perustein jaettaviasuojatyöpaik-
koja ja poliittisesti vahvat ammattiyhdistysliikkeet saattavat varjella työpaikkoja yritystoiminnan
kannattavuuden kustannuksella. Esimerkiksi Bolivian valtiollinen kaivosyhtiö oli muodostunut
1980-luvulla tuottavaan ja työllistävään vaikutukseensa nähden merkittäväksi rasitteeksi valtion
taloudelle. Kaivosyhtiötä ei kannattanut edes myydä vaan valtaosa toiminnoista vain lakkautet-
tiin.

Boliviassa Sáchez de Lozadan hallinto katsoi valtionyritysten ongelmiksi tehottomuuden ja toi-
minnan kehittämiseen tarvittavien pääomien puutteen. Ratkaisuksi kehitettiin ns. pääomittami-
nen (capitalizacion, engl. capitalisation) suoraviivaisen yksityistämisen sijaan. Pääomittamises-
sa puolet yksityistettävään yrityksen pääomasta myytiin sijoittajille. Näin ollen yksityisten yri-
tyksen operatiivinen hallinto (ts. päätosvalta) siirtyi sijoittajille. Perinteisessä yksityistämisessä
sijoittajien investoinnit olisivat siirtyneet valittömästi valtion kassaan. Pääomittamisessa sen si-
jaan yrityksen omistus siirtyi sijoittajille investointilupauksia vastaan. Käytännössä siis valtion
yritykset siirtyivät sijoittajien haltuun näiden luvatessa investoida yksityistetynyrityksen toimin-
nan kehittämiseen tietty summa tietyn ajan kuluessa. Innovatiivisesti pääomittaminen kytkettiin
samaan aikaan suoritettavaan eläkeuudistukseen. Kun 50% yksityistettävänyrityksen osakepää-
omasta siirtyi sijoittajille, siirrettiin yleensä noin 47% valtion omistuksesta kahdelle uudelle elä-
kerahastolle ja noin 3% yrityksen työntekijöille. Eläkerahastojen velvollisuudeksi tuli omistuk-
sistaan saamien osinkotuottojen turvin kustantaa kaikille yli 65-vuotiaille bolivialaisille makset-

13Aliluvun lähteenä käytetty pääosin teoksia (Crabtree, 2005; Kohl ja Farthing, 2006; Valtonen, 2001; Klein, 2003).
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tava vuosittainen eläkemaksu14.

Pääomittamiset mahdollistava lainsäädäntö eteni vaiheittain. Vuoden 1994 SIRESE-laki (Sis-
tema de Regulación Sectorial) muodosti viisi valvontavirastoa (superintendencias). Virastoil-
la luotiin sääntely- ja valvontamekanismit aloille, joita aiemmin olivat kontrolloineet valtion
omistamat ja monopoliasemassa olleet yritykset. Lisäksi määriteltiin useimmille yksityistet-
tävistä aloille erityislainsäädäntö: sähkö (1994), televiestintä (1995), hiilivedyt (1996) ja vesi
(2000). Vuoden 1996 hiilivetyjä (öljy- ja maakaasu) käsittelevä laki (Ley de Hidrocarburos, laki
1689) avasi alaa yksityisille yritykselle ja kilpailulle. Samalla tehtiin periaatepäätöskansallisen
öljy-yhtiön Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivanosin (YPFB) yksityistämisestä pääomitta-
malla. Ensivaiheessa YPFB:n toiminnoista lohkaistiin kolme erillistä yritystä: Chaco,Andina
ja Transredes. YPFB:n hiilivetyihin liittyvä etsintä- ja tuotantotoiminta (engl. exploration and
production, E&P) siirrettiin Chacon ja Andinan haltuun. Kansallinen öljyn- ja kaasunsiirtover-
kosto puolestaan siirrettiin Transredesille. Vuonna 1997 uudet yrityksetpääomitettiin. Chacon
osti brittiläinen Amoco ($306,66 miljoonan investointisitoumus), Andinan kolme argentiina-
laista öljy-yhtiötä ($264,77m) ja Transredesin yhdysvaltalainen Enron ja hollantilainen Shell
($263,50m). (Andersen ja Meza, 2001; Barja ja Urquiola, 2001; Kohl ja Farthing, 2006)

4.2.3 Vesisodasta kaasusotaan

Gonzalo Sánchez de Lozadan kauden (1993–1997) jälkeen valtaan nousi Hugo Banzer Suárez ja
ADN (Acción Democrática Nacionalista) (1997–2002). Merkittävien infrastruktuuripalveluiden
yksityistäminen saatettiin päätökseen. La Pazin ja El Alton kaupunkien vesipalvelut siirrettiin
ulkomaisessa omistuksessa olevan Aguas de Illimanin haltuun 1997. Kaksi vuotta myöhemmin
Cochabamban kaupungin vesipalvelut siirrettiin niin ikään ulkomaalaisomisteiselleAguas del
Tunarille. Merkittävästi kansainvälistä julkisuutta keränneessä ns. vesisodassa cochabambalai-
set kansalaisaktivistit kyseenalaistivat kaupungin vesivarojen yksityistämisen ja siitä seuranneet

14Yksityistämisten suorittaminen pääomittamalla ja tuottojen siirto kansalaisille yleisen kansaneläkkeen muodossa
oli ratkaisuna sekä innovatiivinen että progressiivinen, mutta myöhemminehkä epäonnistuneimmaksi osoittau-
tunut osa pääomittamisiin liittyneitä uudistuksia. Pääomittamisten rahoittamat eläkerahastot maksoivat ensim-
mäisen vuotuisen eläkemaksun (ns. BONOSOL) vuonna 1997 (noin $212). Samana vuonna valtaan tullut ADN-
puolueen hallitus peruutti BONOSOL-maksut eläkerahastojen maksuvaikeuksien vuoksi. Tilalle määrättiin uusi
eläkemaksu (ns. BOLIVIDA), jonka summaksi tuli noin $60. Vuosien 1998 ja 1999 BOLIVIDA-maksut tilitet-
tiin eläkeläisille kuitenkin vasta 2001–2002 ja vuosien 2002 ja 2001 maksut vuonna 2002. Vaalit voitti 2003
BONOSOL-maksut aiemmin määrännyt MNR-puolue ja BOLIVIDA lakkautettiin. BONOSOL herätettiin uu-
delleen ja summaksi määrättiin $240. Eläkemaksuja valvovan viraston tilastojen mukaan 31.3.2007 mennessä on
tilitetty vuosien 2003–2006 BONOSOL-maksut; vuodelta 2002 ei eläkemaksuja kertynyt laisinkaan. Avoimeksi
jää milloin uudet BONOSOL-maksut on tilitetty ja miten ne on rahoitettu. Kevään 2007 kansallistamiset siirsi-
vät eläkerahastojen omistukset pääomitetuissa öljy-yhtiöissä (Chaco ja Andina) YPFB:lle, joten rahastojen kyky
selviytyä BONOSOL-maksuista on entistä heikompi. Huhtikuun alussa 2007 Bolivian hallitus ilmoitti myös kan-
sallistavansa yksityistetyn teleyhtiön Entelin toukokuuhun mennessä. Valvontaviranomaisen tilastojen mukaan
Entel on ollut parhaita osingonmaksajia eläkerahastoille. Epäilisin valtion tukeneen ja myös jatkossa tukevan
BONOSOL-maksuja, mutta asia vaatisi hieman enemmän selvittelyä. Lähteet:Superintendencia de Pensiones,
Valores y Seguros (SPVS),http://www.spvs.gov.bo/Estadisticas+y+Publicaciones/Estadisticas/
Pensiones/ ja Escobar ja Nina(2004).
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hinnankorotukset sekä vedenkäytön rajoitukset. Vuoden 2000 keväällä yksityistäminen peruu-
tettiin ja vesipalveluiden hallinta palautui kunnallisesti omistetulle osuuskunnalle15.

Vesisodasta alkanut kansalaisaktivismi ei rauhoittunut vaan erilaiset mielenosoitukset ja protes-
tit jatkuivat aina vaihtelevalla intensiteetillä aina vuoden 2005 lopulle. Vähitellen maanlaajui-
siksi kasvaneiden protestien ydinkohdaksi muodostui edellisen vuosikymmenen pääomittamiset
ja erityisesti maakaasun siirtyminen yksityisten, ulkomaalaisten yritysten haltuun.Vuonna 2002
pääomittamisten arkkitehti Gonzalo Sánchez de Lozada palasi presidentiksi.Erityisesti eläke-
uudistusten vuoksi Bolivian valtiontalous oli heikossa kunnossa ja helmikuussa 2003 päädyttiin
ehdottamaan veronkorotuksia budjettivajeen paikkaamiseksi16. Vaihtoehtona palkkatulon verot-
tamiselle oli öljy-yhtiöiden verottaminen, mutta se katsottiin riskialttiiksi uusien investointien
houkuttelemisen kannalta. Uusi 12,5% tasavero palkkatuloista vaikutti rajustivirallisen sektorin
heikommin palkattuihin työntekijöihin. Protesti yltyi mellakoiksi, joihin osallistuivat myös lak-
koilevat poliisit. Erityisesti El Alton kaupungissa levottomuudet riistäytyivät hallitsemattomiksi
mellakoiksi, jotka armeija tukahdutti runsain kuolonuhrein. (Hylton ja Thomson, 2005)

Veronkorotukset peruttiin, mutta levottomuudet kiihtyivät uudelleen syyskuussa 2003. Syynä
oli hallituksen esittelemä suunnitelman maakaasun viennistä Chilen kautta Meksikoon ja sieltä
edelleen energiapulasta kärsivään Kaliforniaan. Vientisuunnitelmaa varten olisi ensin rakennet-
tu kaasuputki Chilen Mejillonesiin, jossa kaasu olisi nesteytetty ja laivattu Meksikoon, josta
jälleen kaasuna eteenpäin Kaliforniaan. Protestoijien vaatimuslistan kärjessäolivat Sánchez de
Lozadan ero ja vaatimus maakaasun ensisijaisesta käytöstä kansallisesti teollistamishankkeissa
ja ehdoton ei kaasun viennille Chilen kautta. Boliviassa elää vahvana kauna Chileä kohtaan vuo-
sien 1879-1884 käydyn Tyynenmeren sodan muistona. Sodassa Boliviamenetti rannikkokais-
taleensa ja esimerkiksi Mejillonesin kaupunki, jonka kautta kaasun vientiä ehdotettiin, kuului
aiemmin Bolivialle. Lokakuussa 2003 Sánchez de Lozada erosi ja varapresidentti Carlos Mesa

15Vesisodan saama huomio on ollut usein varsin yksipuoleista. Tapahtumasarjaa on kuvattu kansalaisten merkit-
täväksi voitoksi taistelussa ylikansallista pääomaa vastaan. On huomioitava, että ennen yksityistämistä Cocha-
bamban kunnallinen vesipalvelu toimi suhteellisen kehnosti. Yksityistäminen toki korotti hintoja, mutta samalla
vesipalvelun hoitaakseen ottaneella yrityksellä oli velvollisuus parantaa palvelua esimerkiksi vesijohtoverkos-
toa laajentamalla. Vaikka vesisodan syynä pidetään yleensä vesivarojen“lahjoittamista” ulkomaiselle yritykselle
lienee kansalaisaktivismin takana vaikuttanut pikemminkin valtiollisen sääntelyn ulottaminen aiemmin yhteisöl-
lisen hallinnan alueelle. Esimerkiksi valtiollinen sääntely vei pois yksityisen oikeuden käyttää vapaasti pohja-
tai jokivettä. Vedenkäytön sääntely sai erityisesti maanviljelijät kapinaan vaikka sääntely sinällään on vesivaroil-
taan rajallisessa Cochabamban laaksossa perusteltua. Voitaisiin väittää, ettäns. “yksityistäminen” (eli sääntely ja
vesipalveluiden tuottamisen siirtäminen ulkomaiselle yritykselle) pikemminkin “valtiollisti” aiemmat enemmän
tai vähemmän kaoottiset tai tapauskohtaiset ratkaisut. Vesisotaa seuranneina vuosina Cochabamban vesipalve-
lun kattavuus ei ole parantunut ja palvelun toteuttavaa osuuskuntaa pidetään yleisesti korruptoituneena eikä sillä
myöskään ole resursseja investoida palvelun kehittämiseen.

161990-luvulla suoritettu eläkeuudistus vaivaa edelleen Bolivian valtion taloutta. Kun eläkkeiden hallinnointi siirret-
tiin yksityisille eläkerahastoille, jäi vanhoihin eläkkeisiin liittyvät velvoitteet valtiolle,mutta tulot elämaksuista
suuntautuivat nyt kokonaisuudessaan eläkerahastoille. Kokonaan valtiollisessa eläkemallissa valtio kykenee kat-
tamaan eläkkeistä koituvia menoja samaan aikaan työssäkäyvien suorittamista eläkemaksuista. Yksityistetyssä
mallissa puolestaan työntekijät kartuttavat henkilökohtaista, eläkerahastonhallinnoima, eläketiliä. Siirryttäessä
valtiollisesta mallista yksityiseen ei eläkevastuita voida siirtää valtiolta eläkerahastoille, koska ennen yksityistä-
mistä työssä olleet eivät ole kartuttaneet henkilökohtaisia eläketilejä. Esimerkiksi vuosina 2001–2005 eläkevas-
tuut muodostivat Bolivian valtion budjettivajeesta peräti 64–78%. Lähde: Banco Central de Bolivia, “Operaciones
consolidas del sector público”,https://www.bcb.gov.bo/pdffiles/Diciembre2006Bolmen/59.xls.
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Gisbert asettui presidentiksi (2003–2005) luvaten kansanäänestyksen maan kaasusektorin tule-
vaisuudesta.

Heinäkussa 2004 järjestetyn kansanäänestyksen kysymykset17oli tarkkaan muotoiltu. Kysymyk-
siä oli kaikkiaan viisi ja vastausvaihtoehdot jokaiseen kyllä tai ei. Suoranaisesti koko öljy- ja
kaasusektorin kansallistamisesta ei kysytty. Kaikkiin kysymyksiin saatiin positiivinen vastaus
ja käytännössä siten mandaatti uusia vuonna 1996 asetettu öljy- ja kaasutollisuuden toimintaa
määrittävä laki. Uusi laki astui voimaan 17.5.2005.

17Vapaasti kääntäen ja tiivistäen kansanäänestyksessä kysymykset olimuotoiltu seuraavasti: “1. Olisiko vuoden
1996 öljy- ja kaasulakia muutettava? 2. Olisiko maasta pumpattavan öljyn- ja kaasun oltava valtion omaisuutta?
3. Olisiko pääomitettujen yhtiöiden osakkeet palautettava eläkerahastoilta YPFB:lle? 4. Olisiko kaasua käytettä-
vä strategisena resurssina neuvoteltaessa Chilen kanssa aluepalautuksista? 5. Olisiko maakaasun vienti sallitta-
va sillä oletuksella, että (a) kotimainen kysyntä on etusijalla, (b) kaasun kotimaista, teollista käyttöä edistetään;
(c) kaasun verotus nostetaan 50%:iin ja (d) kaasusta saatavat tulot käytetään pääosin terveydenhuoltoon, koulu-
tukseen, teiden rakentamiseen ja työllistämistoimiin?” Vaikka valtakunnallisestikaikkiin kysymyksiin vastattiin
positiivisesti (86,64%, 92,19%, 87,31%, 54,80% ja 61,74%) on alueellisia eroja havaittavissa. Esimerkiksi Tari-
jan osavaltiossa neljäs ja viides kysymys saivat selkeästi enemmän kannatusta (+24,11 ja +23,84 prosenttiyksik-
köä kansallisiin tuloksiin verrattuna). Perinteisissä kaivostoiminnan osavaltioissa Potosíssa ja Orurossa kaasun
vientiin suhtauduttiin varsin epäileväisesti (-6,60 ja -9,34 Oruro, -14,95ja -16,83 Potosí). Vahvasti positiivisesti
suhtauduttiin myös Benin ja Pandon osavaltioissa (+17,74 ja 18,02 Beni, +20,12 ja +19,61 Pando). Kaasusta saa-
tavista verotuloista merkittävä osa tuloutetaan sille osavaltiolle, jossa tuotanto on tapahtunut. Kaasuteollisuuden
keskittyminen Tarijan osavaltioon (66,5% tuotannosta, tammi-lokakuu 2006; ja 85,7% varannoista, tammikuu
2005) selittää osavaltion positiivista suhtautumista maakaasun vientiin. Potosínja Oruron talous puolestaan pe-
rustuu maakaasun tuotantoon verrattuna viimeisen vuosikymmenen aikana selvästi taantuneeseen kaivostoimin-
taan. Pando ja Beni taasen ovat taloudellisesti Bolivian takapajuisinta aluetta, jonka vuoksi niille on jyvitetty oma
erityinen osuutensa maakaasusta saatavista verotuloista. Lähde: Corte Nacional Electoral, “Referéndum 2004”,
http://www.cne.org.bo/proces_electoral/ref2004.aspx.
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5 Bolivian maakaasutalouden rakenteita

5.1 Maakaasuvarannot

Bolivian tunnetut maakaasuvarannot ovat Etelä-Amerikan toiseksi suurimmat Venezuelan jäl-
keen (ks. taulukkoA ja kuva1). Vuoden 2005 tilastoissa Bolivian kansallinen öljy-yhtiö (YPFB)
ilmoittaa maan todistetuiksi (P1) maakaasuvaroiksi 756,1 miljardia kuutiometriä (bcm)ja toden-
näköisiksi (P1) 623,0 bcm (yhteensä 1379,0 bcm) (YPFB, 2005b). Maakaasuvarantojen arvoa
on mahdoton yksiselitteisesti määritellä, mutta eräänlainen arvio voidaan laskea käyttäen maa-
kaasun vientihintoja. Maakaasun myyntihinta Brasiliaan oli vuoden 2002 alussa $1,44 per tuhat
kuutiojalkaa ($0,05 per kuutiometri) ja lokakuussa 2006 $4,28 ($0,15). Hintaoli siis noin kol-
minkertaistunut (YPFB, n.d.). Maakaasuvarantojen arvoksi saadaan siis $70 – $208 miljardia.
Bolivian kansantuote vuonna 2006 oli arviolta $10,471 (Weisbrot ja Sandoval, 2006) eli maa-
kaasuvarantojen voisi sanoa olevan arvoltaan verrannollisia 7–20 vuoteen koko maan taloudel-
lista toimintaa.

Pääomittamisia edeltänyt uusi hiilivetyjä sääntelevä lainsäädäntö (Ley 1689) vuonna 1996 oli
suunniteltu edistämään uusien kaasuvarantojen etsintää ja houkuttelemaanvarantojen hyödyntä-
miseksi tarvittavia investointeja. Lainsäädännössä eroteltiin uudet ja vanhatvarannnot eli ennen
lakia tai sen jälkeen löytyneet. Vanhoja varantoja verotettiin 50% tuotannon arvosta ja uusia
18%. Lisäksi yritysten voittoja verotettiin 25% ja “ylenmääräisille” (tarkkaan määrittelemätön)
voitoille oli lisäksi oma 25% veronsa. Voittovarojen kotiuttamista (ts. ulkomaisten yritysten bo-
livialaisten tytäryhtiöiden varojen siirto maasta) verotettiin 12%.

Vuoden 1996 hiilivetylakia on kritisoitu ulkomaisille yrityksille turhan avokätisenä. On kuiten-
kin huomioitava, että lakia laadittessa Bolivian houkuttelevuus investointikohteena oli huomat-
tavasti heikompi kuin esimerkiksi viisi vuotta myöhemmin. Ensinnäkin öljyn hinnatolivat al-
haisia ja sen seurauksena maakaasun viennistä saatavat tuotot. Vuonna 1996 Argentiinaan vietä-
västä kaasusta saatiin keskimäärin $1,29 per tuhat kuutiojalkaa, vientiä oli vuositasolla vain 2,1
miljardia kuutiometriä ja vuosituotto viennistä oli vaatimattomat $55,8 miljoonaa (YPFB, n.d.).
Vienti Argentiinaan oli ollut vähenemässä maan saavutettua omavaraisuudenkaasun tuotannossa
ja kaasuputki Brasiliaan oli vasta suunnitteilla. Vuonna 1997 maakaasuvarannot (P1+P2) olivat
vain 161,4 miljardia kuutiometriä (YPFB, 2005a). Bolivian houkuttelevuutta investointikohtee-
na siis pyrittiin kohentamaan asettamalla uusille, uuden lain jälkeen löydetyille varannoille vain
18% verotus.

Lain ja pääomittamisten voidaan katsoa onnistuneen tavoitteissaan ainakin osittain.Ulkomai-
sia yrityksiä saatiin houkuteltua Bolivian markkinoille ja kaasunvienti Brasiliaankäynnistyi yk-
sityisen rahoituksen turvin rakennetun kaasuputken valmistumisen jälkeen. Vasta uusien kaa-
sukenttien löytymisen myötä ja niiden hyödyntämiseen tehtyjen investointien jälkeen Bolivian
maakaasuntuotannosta tuli ulkomaalaisille yrityksille erittäin houkuttelevaa. Maakaasu yleen-
sä ilmenee maankuoressa yhdessä öljyn kanssa, mutta Boliviassa öljyn suhde maakaasuun on
erittäin pieni. Näin ollen kaasun tuotanto on yksinkertaisempaa ja selvästi edullisempaa. Ke-
sän 2004 maakaasun käyttöä koskevan kansanäänestyksen jälkeen keväällä 2005 annettu uusi
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hiilivetylaki (Ley 3058) nostikin verotuksen niin ns. uusien kuin vanhojenkin varantojen osalta
50%. Vuotta myöhemmin verotusta nostettiin vielä 82% kahden suurimman kaasukentän osalta
kuuden kuukauden ajaksi sopimusten uudelleenneuvottelun ajaksi (DS 28701).

5.2 Toimijat, tuotanto ja vienti

Kesken, ks. taulukkoA.
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6 Yhteenveto

Olen pyrkinyt työssäni selvittämään Bolivian taloushistoriaa ja tulevaisuudenmahdollisuuksia
maakaasun hyödyntämisen kautta ja luonnonvarojen kirouksen viitekehyksessä. Luonnonvaro-
jen rikkautta tuskin voidaan pitää yksinomaisena tai edes keskeisimpänä syynä Bolivian heik-
koon talouskehitykseen. Silti maakaasun viennistä saatavien tuottojen käyttäminen hyvinvointi-
kehityksen aikaansaamiseksi on ehkä haastavampaa kuin äkkiseltään saattaisi olettaa.

Kuten johdannossa totesin on tämä työ toiminut eräänlaisena lähestymistapojen koetteluna ja
tarkemman tutkimuskysymyksen luomisprosessina. Työn viemiseksi eteenpäin olisi tehtävä seu-
raava:

• Analysoitava tarkemmin keväällä 2006 suoritettu öljy- ja kaasusektorin “kansallistami-
nen”. Tehtävä on sikäli haastava, että tilanne ei ole vakiintunut. Yksityisten öljy- ja kaa-
suyritysten kanssa lokakuussa 2006 solmitut uudet tuotantosopimukset hyväksyttiin Bo-
livian kongressissa maaliskuun lopulla 2007. Sektorin uusi rakenne on siis periaatteessa
selkeä, mutta tulevaisuus on vielä täysin auki. Ei ole vielä tiedossa kuinka kannattavasti
yritykset kykenevät toimimaan verotuksen kiristyttyä merkittävästi. Myös ulkomaisten si-
joittajien usko yksityisen omaisuuden turvaan ja investointisuojaan on järkkynyt. Esimer-
kiksi Bolivian kaasuteollisuuden tärkein tuottaja (ja samalla Brasilian emoyhtiön kautta
tärkein asiakas) Petrobras on sanonut jäädyttävänsä kaiken aiemmin Bolivaan suunnitellut
investoinnit. Kun lokakuussa 2006 solmittiin sopimus kaasuntoimitusten vahvasta kasvat-
tamisesta Argentiinan ja maaliskuussa 2007 uuden kaasuputken rakentamisesta näitä toi-
mituksia varten, on Bolivian tuotannollinen kapasiteetti äärirajoillaan. Olisi selvitettävä
kuinka paljon Boliviassa toimivat yritykset kykenevät tällä hetkellä toimittamaan kaasua
ilman uusia investointeja sekä kuinka hyvin sitoumukset kaasuntoimituksista Brasiliaan ja
Argentiinaan kyetään täyttämään. Aiemmin keväällä 2007 Bolivian kotimainen maakaa-
sun kysyntä kasvoi ja ilmeisesti myös tuotanto hieman laski. Syynä olivat erityisesti Santa
Cruzin ja Pandon osavaltioita koetelleet massiiviset El Niño -sateiden aiheuttamat tulvat.
Kaasun kansallisen käytön puolesta aiemmin taistelleet kansalaisaktivistit vaativat kaasun
käyttämistä ensisijaisesti kotimaisen kysynnän täyttämiseen ja vasta toissijaisesti vientiin.
Ongelmalliseksi tilanteen tekee ei vain tuotantokapasiteetin rajallisuus vaan myöskaasun-
tuottajien haluttomuus täyttää halvempia hintoja maksavaa kotimaista kysyntää.

• Ymmärrettävä tarkemmin miten maakaasun viennistä valtiolle saatavat tulot jyvitetään.
Vuoden 2005 hiilivetylain perusteella valtaosa tuotoista tilitetään sille osavaltiolle, jossa
tuotanto tapahtuu. Ongelmalliseksi tilanteen tekee kaasuvarantojen epätasainen maantie-
teellinen sijoittuminen. Valtaosa varannoista ja tuotannosta on Tarijan osavaltiossa, jo-
ka on väestöltään yksi pienimpiä. Osaltaan kaasun sijoittuminen itäisiin ja kaakkoisiin
osavaltioihin on kärjistänyt tilannetta maan vuoristoisten länsiosien ja itäosien alamaiden
välillä. Valtaosa (aimarat ja ketsuat) Bolivian alkuperäiskansoihin lukeutuvasta väestös-
tä asuu osavaltioissa, joissa ei kaasuntuotantoa ole. Tulojen jyvittämisen oikeudenmukai-
suus on essentiaalista maan pidemmän aikavälin yhtenäisyyden takaamiseksi vaikkakin
erityisesti Santa Cruzin osavaltiossa vahvana vaikuttava autonomiaa ajava liike tekee sen
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vaikeaksi; minkä muut osavaltiot kokevat oikeudenmukaiseksi Santa Cruzja Tarija var-
masti kokevat päinvastoin. Polarisaatiota sisäpolitiikassa lisää myös syksyn 2005 vaalit
ja niissä Evo Moralesin ja MAS-puolueen (Movimiento al Socialismo) saama murska-
voitto. Ennen Evo Moralesin vaalivoittoa 1980–2000 -lukujen demokratiakaudella olivat
hallinneet keskustalainen MNR, vasemmistokeskustalainen MIR ja oikeistolainen ADN.
Vasemmistolainen MAS ja kansanliikkeiden vaatimus esimerkiksi uudesta perustuslais-
ta aiheuttivat poliittisen kentän muotoutumisen uudelleen siten, että edellisissä vaaleis-
sa MNR ja MIR käytännössä katosivat edustajainhuoneesta ja senaatista.Vastavoimak-
si MAS:lle nousi ADN:n puolueen raunioille rakentunut uusi puolue PODEMOS, jonka
kannatus erityisesti Santa Cruzin osavaltiossa on vahva.

• Pohdittava miten maakaasusta valtiolle kertyviä tuottoja voitaisiin käyttää siten, että vä-
hennetään köyhyyttä ja tuloeroja. Aiheesta on tehty ainakin useampikin tuore tutkimus
(Lay et al, 2006; Andersen, 2006; Andersen et al, 2006), jotka ovat pyrkineet mallinta-
maan taloudessa maakaasutulojen takia tapahtuvia muutoksia. Öljy- ja kaasuteollisuuden
ongelma kansantalouden laajemman kehityksen kannalta on toiminnan keskittyminenns.
enklaaveihin (engl. enclave), ts. kaasuntuotanto tapahtuu erillään muusta taloudesta. Kaa-
suteollisuudella on vähän kytköksiä (engl. linkages) muuhun talouteen, ts. maakaasun tuo-
tanto ei jatkojalosta muun paikallisen teollisuuden tuotteita (engl. backward linkages) eikä
myöskään tuota mitään jatkojalostettavaksi (engl. forward linkages). Maakaasuteollisuu-
den työllistävä vaikutus on myös erittäin pieni ja tärkein tuotannontekijä on tuotantolaittei-
siin sijoitettu pääoma (sekä tietysti uusiutumattomat luonnonvarat). Kiinnostavastimaa-
kaasutuotoilla toteutettavat erilaiset sosiaaliset palvelut näyttäisivät yleensä lisäävän tu-
lonjaon epätasaisuutta. Esimerkiksi terveyspalveluiden laajentaminen toteutetaan käytän-
nössä palkkaamalla koulutettua työvoimaa (lääkäreitä ja sairaanhoitajia). Vaikka parem-
masta terveydenhuollosta toki on yleisesti hyötyä eniten suoranaista hyötyäkoituu palka-
tulle työvoimalle. Samoin tapahtuu koulutuksen kehittämisessä. Voidaan kuitenkin väit-
tää, että pidemmällä aikavälillä paremmat terveydenhoitopalvelut ja koulutus radikaalista
parantavat kansalaisten asemaa yleisesti. Vaikutus kuitenkin näkyy merkittävällä, usein
sukupolven mittaisella viiveellä.

• Maakaasumarkkinoita Bolivian naapurimaissa olisi selvitettävä tarkemmin. Sopimukset
kaasun toimituksista Brasiliaan ja Argentiinaan ovat pitkäkestoisia, mutta kevään2006
kansallistamistoimien jälkeen erityisesti Brasilia on pyrkinyt kartoittamaan vaihtoehtoisia
maakaasun lähteitä. Pienimuotoista kaasunvientiä on Argentiinasta Brasiliaan ollut muu-
tamia vuosia ja suunnitteilla on Argentiinasta Uruguayhin kulkevan kaasuputken jatkami-
nen Brasilian Porto Alegreen. Bolivian kannalta positiivista on Argentiinan vaikeus vas-
tata kotimaiseen kysyntään, josta osoituksena uusi kaasusopimus Bolivian kanssa; 2000-
luvun alkuvuosina kaasunvienti Argentiinaan oli liki tyrehtynyt. Brasilia saavutti muuta-
ma vuosi sitten omavaraisuuden öljytuotteiden osalta ja tavoite on vähentää riippuvaisuut-
ta ulkomaisesta maakaasusta. Rio de Janeiron osavaltion lähettyvillä merenalaisessa nk.
Santosin laakiossa on löydetty merkittävät öljy- ja kaasuesiintymät, jotka Petrobras saa-
nee tuotantoon vuosikymmenen loppuun mennessä. Myös sisämaasta Amazoninalueelta
on tunnetaan kaasuesiintymiä, mutta niiden hyödyntäminen vaatisi kalliita infrastruktuuri-
investointeja. Bolivian kaasulle selkein uusi markkina-alue olisi Chile, mutta vienti Chi-
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leen tuskin tulee onnistumaan Bolivian yleisen mielipiteen ollessa vahvasti sitä vastaan.
Chilessä kuitenkin kysyntää maakaasulle olisi runsaasti. Nykyisellään Chilenoma tuotan-
to tai varannot eivät kykene läheskään vastaamaan kotimaiseen kysyntään ja kaasua tuo-
daankin runsaasti Argentiinasta peräti seitsemän kaasuputken kautta (vrt. kolme putkea
Boliviasta Argentiinaan ja kaksi Brasiliaan, mutta näistä vain yksi kumpaiseenkin on ka-
pasiteetiltaan merkittävä). Argentiinan vahva kotimainen kysyntä on kuitenkin aiheuttanut
toimitusvaikeuksia Chileen ja toimitusmäärät ovat olleet toistuvasti alle puolet sovitusta.
Erityisesti eteläisen Chilen metanolitehtaat ovat kärsineet tuotantoseisokkeja; Chile on iso
metanolin tuottaja ja raaka-aineena käytetään yksinomaan Argentiinasta tuotua maakaa-
sua.
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A Tilastoaineisto

Taulukko 1: Maakaasuvarannot Etelä-Amerikassa (miljardia kuutiometriä)

Valtio Varannot Tuotanto Kulutus Yli/alijäämä
1980 1990 2000 2006 2004 2004 2004

Argentiina 574 671 748 430 43,0 35,9 + 7,1
Bolivia 130 116 518 644 10,8 2,0 + 8,8
Brasilia 45 116 213 309 9,1 16,4 - 7,3
Chile 129 115 95 94 1,0 7,9 - 6,9
Ecuador 120 112 103 918 0,2 0,2 -
Kolumbia 134 112 195 107 5,9 5,9 -
Paraguay - - - - - - -
Peru 37 340 255 233 0,5 0,5 -
Uruguay - - - - - 0,1 - 0,1
Venezuela 1249 2993 4148 4055 25,8 25,8 -

19Selvitä miksi Ecuadorin reservit 2006 ovat pudonneet niin rajusti!
Reservit osoittavat todennettuja reservejä mainitun vuoden alussa miljardeinakuutiometreinä.
Tuotanto- ja kulutustiedot sekä yli-/alijäämät mainitun vuoden kokonaistietoja. Ylijäämäiset
maat ovat maakaasun nettoviejiä ja alijäämäiset nettotuojia. Argentiinan tuoreimmat reservi-
tiedot vuodelta 2007. Kolumbian tuotanto- ja kulutustiedot vuodelta 2006. Perun tuotanto-ja
kulutustiedot vuodelta 2003.
Lähde: Reservit vuosilta 1980, 1990 ja 2000IEA (2003). Reservit vuodelta 2006 sekä tuotanto-
ja kulutusluvutDOE(2007a, 2006a,b, 2007b, 2006c,d,f,e,g). Yli-/alijäämät tekijän laskelmia.
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Taulukko 2: Maakaasun käytön kehitys Etelä-Amerikassa, 1980–2000

Käyttötarkoitus 1980 1990 2000
käyttö osuus käyttö osuus kasvu käyttö osuus kasvu
(mcm) (%) (mcm) (%) (%) (mcm) (%) (%)

Tuotanto 35426 59492 67,9% 100086 68,2%

Sähköntuotanto 8756 24,7% 15523 26,1% 77,3% 23446 23,4% 51,0%
Öljy- ja kaasut. 9776 27,6% 13971 23,5% 42,9% 25185 25,2% 80,3%
Liikenne 0 0,0% 242 0,4% 0,0% 2198 2,2% 808,3%
Metalliteollisuus 1327 3,7% 3863 6,5% 191,1% 6369 6,4% 64,9%
Kemianteollisuus 3393 9,6% 5888 9,9% 73,5% 11424 11,4% 94,0%
Metanolin tuotanto 35 0,1% 2939 4,9% 8297,1% 7661 7,7% 160,7%
Muu teollisuus 8619 24,3% 10023 16,8% 16,3% 12405 12,4% 23,8%
Muu kaupallinen 20 0,1% 2263 3,8% 11215,0% 2388 2,4% 5,5%
Kotitalouskäyttö 3500 9,9% 4780 8,0% 36,6% 9010 9,0% 88,5%

Maakaasun tuotannon ja kulutuksen kehitys Etelä-Amerikassa sekä käyttötarkoitukset vuosina
1980, 1990 ja 2000. Käyttösarakkeet kuvaavat kaasun käyttöä aloittainmiljoonina kuutiometrei-
nä (mcm). Osuussarakkeet kuvaavat tietyn käyttöalan prosentuaalista osuutta kokonaiskäytöstä.
Kasvusarakkeet kuvaavat tietyn käyttöalan käytön kasvua edellisen kymmenen vuoden aikana.
Etelä-Amerikka kattaa tilastossa seuraavat maat: Argentiina, Bolivia, Brasilia, Chile, Ecuador,
Kolumbia, Paraguay, Trinidad & Tobago, Uruguay ja Venezuela.
Lähde: Tuotanto- ja käyttöluvutIEA (2003). Prosenttiosuudet ja kasvuprosentit tekijän laskel-
mia.
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Taulukko 3: Bolivian vuosittainen öljyntuotanto, 1991–2005 (miljoonaa tynnyriä)

Vuosi Vuosituotanto ja osuus tuotannosta (%) Yhteensä Kasvu (%)
YPFB “contratistas” “capitalizadas”

1991 6,48 80,1 1,61 19,9 -0,00 0,0 8,09 -
1992 6,22 80,3 1,53 19,7 -0,00 0,0 7,75 -4,2
1993 6,49 80,0 1,62 20,0 -0,00 0,0 8,11 4,6
1994 7,25 77,3 2,13 22,7 -0,00 0,0 9,38 15,7
1995 7,07 68,3 3,28 31,7 -0,00 0,0 10,35 10,3
1996 6,65 62,3 4,03 37,7 -0,00 0,0 10,68 3,2
1997 2,07 18,8 4,21 38,2 4,74 43,0 11,02 3,2
1998 0,04 0,3 5,51 43,6 7,08 56,1 12,63 14,6
1999 0,00 0,0 5,15 48,2 5,53 51,8 10,68 -15,4
2000 0,00 0,0 5,06 50,0 5,05 50,0 10,11 -5,3
2001 0,00 0,0 5,93 51,9 5,50 48,1 11,43 13,1
2002 0,00 0,0 5,75 50,7 5,59 49,3 11,34 -0,8
2003 0,00 0,0 7,28 59,6 4,94 40,4 12,22 7,8
2004 0,00 0,0 9,39 66,2 4,80 33,8 14,19 16,1
2005 0,00 0,0 11,61 75,3 3,81 24,7 15,42 8,7

Yksi öljyteollisuuden tynnyri (barrel) vastaa 42 yhdysvaltain gallonaa eli158,9873 litraa. Sarak-
keet “contratistas” ja “capitalizadas” kuvaavat kokonaan tai osittain yksityisen sektorin yritysten
tuotantoa. Vuosien 2004 ja 2005 luvut arvioita.
Lähde: Instituto Nacional de Estadística de Bolivia (tilastohakukone osoitteessahttp://www.
ine.gov.bo/, tilasto “Bolivia: Producción de petróleo y gas natural por año según subsector,
1991–2005”).
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Taulukko 4: Bolivian vuosittainen maakaasutuotanto, 1991–2005 (miljoonaakuutiometriä,
mcm)

Vuosi Vuosituotanto ja osuus tuotannosta (%) Yhteensä Kasvu (%)
YPFB “contratistas” “capitalizadas”

1991 1486,15 52,6 1338,62 47,4 0,00 0,0 2824,77 -
1992 1575,33 54,5 1313,76 45,5 0,00 0,0 2889,09 2,3
1993 1636,10 56,6 1252,75 43,4 0,00 0,0 2888,85 -0,0
1994 1815,88 58,4 1294,07 41,6 0,00 0,0 3109,95 7,7
1995 2058,44 65,9 1066,60 34,1 0,00 0,0 3125,04 0,5
1996 2000,25 63,4 1156,93 36,6 0,00 0,0 3157,19 1,0
1997 433,73 15,2 1006,86 35,2 1419,16 49,6 2859,75 -9,4
1998 0,14 0,0 980,50 33,3 1964,43 66,7 2945,06 3,0
1999 0,00 0,0 764,58 30,9 1712,13 69,1 2476,71 -15,9
2000 0,00 0,0 1373,08 40,2 2038,44 59,8 3411,52 37,7
2001 0,00 0,0 2489,05 49,8 2513,02 50,2 5002,07 46,6
2002 0,00 0,0 3241,03 53,2 2847,63 46,8 6088,66 21,7
2003 0,00 0,0 4570,51 65,1 2445,02 34,9 7015,53 15,2
2004 0,00 0,0 6689,68 68,8 3037,28 31,2 9726,96 38,6
2005 0,00 0,0 8944,92 75,2 2942,75 24,8 11887,67 22,2

Sarakkeet “contratistas” ja “capitalizadas” kuvaavat kokonaan tai osittain yksityisen sektorin
yritysten tuotantoa. Vuosien 2004 ja 2005 luvut ennakkotietoja (preliminar).
Lähde: Instituto Nacional de Estadística de Bolivia (tilastohakukone osoitteessahttp://www.
ine.gov.bo/, tilasto “Bolivia: Producción de petróleo y gas natural por año según subsector,
1991–2005”). Prosenttiosuudet, kokonaismäärät ja kasvuprosentit tekijän laskemia.
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Taulukko 5: Maakaasuntuottajat Boliviassa, 2005

Yritys Varannot Tuotanto
P1 P2 P1+P2 P1+P2

bcm bcm bcm % mcm/d %

Andina 51652,75 14384,20 66036,95 4,78 93,92 17,96
BG Bolivia 8218,86 5803,34 14022,20 1,02 22,41 4,29
Canadian Energy 83,14 213,59 296,73 0,02 0,00 0,00
Chaco 42177,38 25502,51 67679,88 4,90 75,35 14,41
Dong-Won 365,96 1115,22 1481,18 0,11 0,00 0,00
Petrobras Bolivia 365979,50 268669,60 634649,10 45,95 254,14 48,60
Petrobras Energia 4785,79 14989,66 19775,45 1,43 13,95 2,67
Pluspetrol 4252,90 21685,71 25938,61 1,88 9,45 1,81
Repsol-YPF 170270,73 132206,80 302477,53 21,90 46,79 8,95
Total E&P Bolivie 92704,09 126951,72 219655,81 15,90 0,00 0,00
Vintage 16923,86 12268,33 29192,18 2,11 6,92 1,32

Yhteensä 757414,95 623790,68 1381205,63 100,00 522,93 100,00

Boliviassa maakaasun tuotantoa harjoittavat yritykset vuonna 2005: sertifioidut kaasuvarannot
tammikuussa 2005 ja tuotanto keskimäärin per päivä vuoden 2005 aikana. Varannot on luokitel-
tu esiintymää operoivan yrityksen mukaan. Useamman yrityksen hallussa olevien esiintymien
varantojan ei ole jyvitetty yritysten omistussuhteen mukaan.
Lähde: Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB), “Reservas certificadas al 1◦ de
enero de 2005: por compañía y por campo”,http://www.ypfb.gov.bo/informe_reservas/
reservas_2005/Operador.pdf. Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB), In-
forme Mensual Noviembre-Diciembre 2005, “Cuadro No 20: Produccion certificada total
de gas natural — 2005 (MMPCD)”,http://www.ypfb.gov.bo/INFORME_MENSUAL/2005_
NOVIEMBRE_DICIEMBRE/C20.htm.
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Kuva 1: Bolivian sertifioitujen maakaasuvarannot kehitys, miljardia kuutiometriä (bcm). P1 =
todistetut (probadas), P2 = todennäköiset (probables) ja P3 = mahdolliset (posibles)
varannot.

Lähde: Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB), “Reservas nacionales de
gas natural (1997-2005)”,http://www.ypfb.gov.bo/informe_reservas/reservas_2005/
P1P2P3-Gas.htm.
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Kuva 2: Bolivian maakaasuvienti Argentiinaan vuosina 1972–1998. Vasemmalla vientimäärät
miljoonaa kuutiometriä (mcm) per vuosi; oikealla viennin arvo miljoonaa dollaria per
vuosi.

Lähde: Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB), Informe Mensual Diciembre
2001, “Resumen exportaxion gas natural a la Argentina”, sivu 39,http://www.ypfb.gov.bo/
InformesAnt/282919.pdf.
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Bolivian kuukausittainen maakaasuvienti Brasiliaan (2002−2006)
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Kuva 3: Bolivian maakaasuvienti Brasiliaan vuosina 2002-2006. Vasemmalla vientimäärät mil-
joonaa kuutiometriä (mcm) per kk; oikealla viennin arvo miljoonaa dollaria per kk.

Lähde: Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB), Vicepresidencia de administración
contratos y fiscalización (VPACF), Cuadro N◦ 23 “Volumenes de gas natural facturados al Bra-
sil” en Informe mensual de actividades VPACF (varios numeros: Dic 2002; Nov-Dic 2003; Nov-
Dic 2004; Nov-Dic 2005; May-Oct 2006),http://www.ypfb.gov.bo/informes_mensual.
htm.
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B Mittayksiköt

Öljy- ja kaasuteollisuudessa käytetään sekä metri- että tuumamittaisia asteikkoja. Boliviassa vai-
kuttaneiden yhdysvaltalaisten öljy-yhtiöiden perintönä useimmat tilastot maan öljynja kaasun
tuotannosta ilmoitetaan tuumamitoissa. Poikkeuksen tekevät kaasunvientisopimukset Argentii-
naan ja Brasiliaan, joissa käytetään metrimittoja. Olen työssäni selkeyden vuoksi käyttänyt met-
rimittoja kauttaaltaan.

Yksiköiden muuntaminen metri- ja tuumamittojen välillä ei ole aivan täysin suoraviivaista. Maa-
kaasun yhteydessä kuutiometri ja kuutiojalka eivät tilavuuden vaan määränyksiköitä eli on
muunnettava ns. normaalien kuutiometrien (normal cubic meters) ja ns. standardien kuutiojalko-
jen (standard cubic feet) välillä. Normaalit kuutiometrit ja standardit kuutiojalatsiis määrittävät
kuinka paljon kaasua tietty tilavuus sisältää tietyssä lämpötilassa ja tietyssä paineessa. Esimer-
kiksi korkeammassa paineessa sama tilavuus sisältää määrällisesti enemmän kaasua kuin mata-
lammassa paineessa. Määritetyt lämpötilat ovat normaalille kuutiometrille 0◦ C ja standardille
kuutiojalalle 60◦ F, määritellyt paineet 1 atm ja 30 InHg. Ongelmia aiheuttaa myös kaasun koos-
tumus. Ellei kaasu ole puhdasta metaania muuntosuhde vaihtelee.

Olen käyttänyt muunnoksissa kuutiojaloista kuutiometreihin suhdetta, jossa 1c f = 37,2398m3.
Bolivian maakaasuteollisuuden tilastoissa muuntosuhde on yleensä hieman alhaisempi, noin 1c f
= 35,3146m3, mutta vaihtelee tilastosta toiseen (ts. tilastot, joissa annetaan sekä metri- että tuu-
mamitat, eivät välttämättä ole muuntosuhteeltaan täysin vertailukelpoisia). Mikäli tilastossa on
ollut myös metrimitat olen käyttänyt niitä vaikka muuntosuhde eroaisi muutoin käyttämästäni.

Metrimitat

m3
= kuutiometri (cubic meter) (noin 37,24c f)

103m3
= tuhat kuutiometriä (thousand cubic meters) (noin 37,24Mc f)

106m3
= miljoona kuutiometriä (million cubic meters,mcm) (noin 37,24MMc f)

109m3
= miljardi kuutiometriä (billion cubic meters,bcm) (noin 37,24Bc f)

Tuumamitat

c f = kuutiojalka (cubic feet) (noin 0,026853m3)

Mc f = tuhat kuutiojalkaa (thousand cubic feet, 103c f) (noin 26,853m3)

MMc f = miljoona kuutiojalkaa (million cubic feet, 106c f) (noin 26,853∗103m3) (myös MMPC,
millones de pies cúbicos)

Bc f = miljardi kuutiojalkaa (billion cubic feet, 109c f) (noin 26,853mcm)

Tc f = biljoona kuutiojalkaa (trillion cubic feet, 1012c f) (noin 26,853bcm)
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Maakaasuvarantojen varmuusasteet

Maakaasuvarannoista ilmoitetaan yleensä kaksi tai kolme lukua20. Yleensä tietystä kaasuesiinty-
mästä osataan sanoa, että se sisältää vähintään tietyn määrän kaasua (todistetut varannot). Usein
ilmoitetaan myös todennäköisenä pidetty määrä eli on hyvin mahdollista, että esiintymä sisäl-
tää ainakin niin suuren määrän kaasua. Toisinaan ilmoitetaan myös vähemmän todennäköiset eli
mahdolliset varannot.

P1 todistetut (proven, probadas) probadas proven todistetut

P2 todennäköiset (probable, probables)

P3 mahdolliset (possible, posibles)

20Bolivian vuoden 2006 kevään öljy- ja kaasuteollisuuden kansallistamisen yhteydessä irtisanottiin sopimus Boli-
vian kaasuvarantojen ulkopuolisesta sertifioinnista pitkään vastanneen yhdysvaltalaisen konsulttiyritys DeGloyer
and MacNaughton kanssa. Syyksi irtisanomiseen sanottiin yrityksen yliarvioineen Bolivian kaasuvarannot. Vielä
syksyllä 2006 DeGloyer and MacNaughtonin selvitys vuoden 2005 varantojen arvioinnista oli saatavilla Boli-
vian kansallisen öljy-yhtiön verkkosivuilla. Nykyisellään (huhtikuu 2007)saatavilla on vain selvitys vuodelta
2004. Öljy- ja kaasuvarannoista ei vuoden 2007 arviota ole saatavilla laisinkaan. Uusimmat määritykset P1, P2
ja P3 luvuille ovat siis vuoden 2004 varantoihin liittyen, ks.http://www.ypfb.gov.bo/informe_reservas/
reservas_2004/CLASIFICACION%20DE%20RESERVAS.pdf.
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C Ulkomaisen velan anteeksiannoista

(Luku on raakatekstiä; tarkoitus selvittää Bolivian velkatilanne, velkojen anteeksiannot ja nii-
den hyvinvointipalveluiden toteuttamiseen vapauttamat varat (ts. keventyneet velanhoitokustan-
nukset). Maaliskuussa 2007 myös Inter-American Development Bank (IDB) antoi valtaosan ve-
loista anteeksi, joten Bolivian velkataakka on varsin hallittavissa ja koostuu lähinnä kaupallisin
ehdoin annetusta dollarimääräisestä, ulkoisesta velasta CAF:lle ja sisäisestä velasta eläkerahas-
toille (AFP:t).)

Bolivian julkisen sektorin velkataakka keveni merkittävästi vuoden 2006 aikana. Ulkoinen jul-
kinen velka21laski edellisvuoteen verrattuna liki 34,5 prosenttia (2006 3239,7 miljoonaa USD,
2005 4941,6 miljoonaa USD). Velkataakan keventämisen taustalla vaikuttivat velkojen anteek-
siannot. Tammikuussa Kansainvälinen valuuttarahasto mitätöi 232,5 miljoonan dollarin edes-
tä velkaa ja heinäkuussa Maailmanpankki mitätöi velkasaatavistaan 1511,3 miljoonaa dollaria.
Helmikuussa sovittiin lisäksi Japanin kanssa 63,0 miljoonan dollarin arvoisesta mitätöinnistä.
(BCB, n.d., edicíon 2006)

Ulkoisen julkisen velan hoitoon käytettiin vuonna 2006 325,3 miljoonaa dollaria, jossa laskua
edellisvuoteen 11,5 prosenttia (2005 367,6 miljoonaa dollaria). On huomattava,että vuoden ai-
kana suoritetut velkojen mitätöinnit eivät merkittävästi vaikuttaneet velanhoidon kustannuksiin.
Lainoja lyhennettiin 212,5 miljoonan dollarilla (2005 263,3) ja korkoja maksettiin 112,8 miljoo-
nalla dollarilla (2005 104,3).

Vuoden aikana mitätöidyistä veloista Japanille omattu velka on ollut korotonta vuodesta 2002
alkaen eikä sitä ole lyhennetty. Mitätöity Kansainvälisen valuuttarahaston velkaon maksanut
vuonna 2005 45,5 miljoonaa dollaria (koron osuus 6,1 miljoonaa dollaria), mutta vuonna 2006
vain 1,7 miljoonaa dollaria (kokonaisuudessaan korkoja). Maailmanpankin velkaa on hoidet-
tu vuonna 2005 20,9 miljoonalla dollarilla (korot 12,6 miljoonaa dollaria) ja vuonna2006 11,7
miljoonalla dollarilla (korot 7,3 miljoonaa dollaria). Vuoden 2005 velanhoidosta Kansainvälinen
valuuttarahasto muodosti 12,4% ja Maailmanpankki 5,7%. Maailmanpankin velkaoli köyhille
maille suunnattua edullista kehitysluottoa, joten lainanhoitokustannukset velan kokoon (2005
1666,6 miljoonaa dollaria) nähden vaatimattomat. Kuitenkin velkojen mitätöinnit vähentävät
huomattavasti tarvetta esimerksi Andien kehityspankin (CAF) kalliimpien luottojennostami-
seen vuonna 2007 (vuonna 2006 CAF muodosti 32,8% uusista luotoista ja oli81,5 miljoonalla
dollarilla selvästi suurin luotottaja).

Miksi on tärkeää tarkastella Bolivian valtion velkatilannetta? Ensinnäkin velanhoito on muodos-
tanut merkittävän menoerän valtion budjetissa (julkisista menoista). Toisekseenon huomioita-
va kansanvälisten, monenkeskisten rahoituslaitosten rooli. Rahamääriltään Bolivian suurimmat
luotottajat viime vuosina ovat olleet Maailmanpankki ja Amerikkojen kehityspankki. Kansain-

21Julkisen sektorin velka sisältää mm. keskushallinnon, kuntien ja valtionyhtiöiden velan. Julkinen velka jaetaan
ulkoiseen ja sisäiseen. Ulkoinen velka on velkaa valtion ulkopuoliselle tahoille jausein määritelty muussa kuin
valtion omassa valuutassa. Sisäinen velka puolestaan on yleensä määriteltyvaltion valuutassa ja esimerkiksi
maassa toimiville pankeille tai eläkerahastoille.
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välisen valuuttarahaston luotot ovat olleet summiltaan pienempiäBCB (n.d.). Silti Kansainväli-
sen valuuttarahaston rooli on ollut keskeinen. Kansainväliset rahoituslaitosten lainaama raha ei
ole ollut kustannuksiltaan markkinahintaista. Edullisten luottojen vastineeksi (conditionality) on
vaadittu selkeiden talouspoliittisten linjausten noudattamista. Bolivian valtion kyky itsenäisesti
päättää talouspolitiikasta on ollut rajoitettua.

Kansainväliset rahoituslaitokset ovat muodostaneet eräänlaisen epävirallisen luotottajien kartel-
lin. Vaikka Kansainvälisen valuuttarahaston luotot ovat ovat olleet vähäisiä esimerkiksi Maail-
manpankin tai Amerikkojen kehityspankin luottoihin verrattuna on Kansainvälienn valuuttara-
hasto toiminut eräänlaisena portinvartijanaWeisbrot ja Sandoval(2006, 10–12). Kansainvälisen
valuuttarahaston ohjelmien alaisena toimiminen on ehdollistanut luottoja vastaanottavan valtion
noudattamaan “vastuullista talouspolitiikkaa” (Washingtonin konsensus). Muut monenkeskiset
rahoituslaitokset ja kahdenväliset luotottajat (valtiot) ovat pitäneet Kansainvälisen valuuttara-
haston hyväksyntää eräänlaisena takeena.
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