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Korkeat kustannukset deindustrialisoivat 
Suomea* 
KARIALHO 

Ulkomaalaisomistukseen liittyy monia mielen
kiintoisia ja tärkeitä näkökulmia, joita Suo
messa ei ole juuri tutkittu. Siksi onkin terveh
dittävä ilolla Pertti Haaparannan ja Helvi 
Kinnusen SITRAn toimeksiannosta laatimaa 
monipuolista raporttia, joka julkaistiin viime 
syksynä. Ulkomaalaisomistukseen liittyy mie
lenkiintoisia talousteorian kysymyksiä sekä 
juhlallisesti sanoen kansallisen teollisen stra
tegian näkökulmia, jotka voivat olla Suomen 
osalta uhkaaviakin. 

Tuotannontekijöiden liikkuvuuden vapau
tumisen on ajateltu johtavan ongelmiin poh
joismaisessa hyvinvointivaltiossa. Ns. hyvin
vointivaltio on pahimmillaan johtanut siihen, 

* Puheenvuoro Kansantaloudellisen Yhdistyksen ko
kouksessa 7.2. 1991. 

että tuotannontekijöiden saarnat ns. ylijäämät 
(rent, puhtaat voitot) on suuressa määrin tai 
kokonaan konfiskoitu hyvinvoinnin uudel
leenjaon myllyyn, mikä on heikentänyt talou
dellisia kannustimia. Pohjoismaissa näin on 
tapahtunut lähinnä työtulojen ja tuloverotuk
sen osalta, mutta pääomatulojen verotus on 
pidetty suhteellisen kevyenä, jotta syntyisi riit
täviä investointikiihokkeita. 

Integraatio ja pääomaliikkeiden »lopulli
nen» vapautus eivät siksi aiheuttane suurta 
muutosta vallitsevaan tilanteeseen. Suorien si
joitusten liikkeet saattavat kuitenkin olla toi
sesta syystä jatkossa ongelmallisia Suomen 
osalta. 

Kuviossa 1 on esitetty teollisuuden pääoman 
keskimääräinen tuotto aste Suomessa ja Sak
sassa. Tuottoasteet ovat olleet keskimäärin 
melko samanlaiset. Tosin ajoittain on esiin-

Kuvio 1. Pääoman tuottoaste teollisuudessa (nettotoimintaylijäämä suhteessa nettopääomakantaan). 
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tynyt suuriakin poikkeamia. Tunnetusti viime 
aikoina kannattavuus on ollut Suomessa voi
makkaassa laskussa. 

Tämä ongelmallinen tekijä on kuitenkin 
vain osa investointiympäristöä lähivuosina. 
Investointikustannukset ovat kohonneet Suo
messa huomattavasti korkeammiksi kuin kil
pailijamaissa 1980-luvun loppupuolella. Inves
tointien kalleuteenhan ovat useat yritysjohta
jat kiinnittäneet huomiota julkisuudessa. 

Sekä tavanomaisessa kilpailukykytarkaste
lussa että avoimien ja suljetun sektorin mak
rotarkastelussa välipanosten ja suljetun sek
torin tuottamien investointihyödykkeiden suh
teellinen hinta jää huomiotta. Sektorit koh
taavat vain kilpailijoina kulutuksessa ja työ
markkinoilla. 

Erityisesti ulkomaisten investointien pääs
tyä vauhtiin ne on kuitenkin otettava huo
mioon keskipitkän aikavälin investointiympä
ristöön vaikuttavina tekijöinä. Investointien 
kehitys riippuu tietysti olemassa olevan pää
oman keskimääräisestä tuotosta, mutta erityi
sesti uuden pääoman eli pääoman marginaa
lisesta tuotosta. 

Kuviossa 2 on verrattu teollisuuden inves
tointikustannusten kehitystä (Suomen mar-
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koissa) sekä Suomessa että Saksassa. Lähtö
kohtana on yritysinvestointien hintasuhde v. 
1985, joka on laskettu OECD:n ostovoima
pariteettilaskelmien mukaan siten, että kone
ja laiteinve~tointien sekä muiden rakennusin
vestointien kuin asuntojen hintasuhteita (sa
massa valuutassa) on painotettu painoilla 0.8 
ja 0.2. Tuloksen mukaan teollisuusinvestoin
nit olivat vuonna 1985 Suomessa 20 OJo kal
liimmat kuin Saksassa. 

Suljetun sektorin hinnat ovat nousseet huo
mattavan nopeasti Suomessa. Syynä on ollut 
mm. vaihtosuhteen nousu ja avoimen ja sul
jetun sektorin palkkakehitysten keskinäinen 
riippuvuus. Tämä on heijastunut myös yritys
ten investointikustannuksissa, kuten kuvio 2 
osoittaa. Viime vuosina investoinnit ovat Suo
messa kallistuneet niin paljon, että investoin
tien tekeminen on nyt noin 40 OJo kalliimpaa 
Suomessa kuin EY:tä edustavassa Saksassa. 

Investointien hinnan ohella on luonnollises
ti otettava huomioon muut pääoman rajatuot
tovaatimukseen liittyvät tekijät kuten korko, 
poistot ja yritysverotus. Nämä tuskin riittä
vät kompensoimaan investointimenojen kal
leutta Suomessa, vaan pikemminkin edelleen 
suurentavat eroa. Korkeat investointikustan-

Kuvio 2. Teollisuuden investointikustannukset Suomessaja Saksassa Suomen markoissa ilmaistuna, Saksa 
v. 1985 = 100. (Ketjutuksessa käytetty yritysten kiinteiden investointien hintaindeksiä). 
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nukset alentuvat Suomessa jossain määrin -
jopa suhteessa Saksaan - laman puristaessa 
kustannuksia alas. Mutta on epäselvää, kuin
ka pitkälle ja kuinka nopeasti tämä sopeutu
minen toteutuu. 

Kun yrityksille avautuu edullisempia inves
tointikohteita ulkomailla, kotimaista tuotan
toa ja pääomakantaa sopeutetaan alaspäin tai 
ne kasvavat hitaasti. Tästä huolimatta on 
mahdollista, "että kansantalouden reaalitulot 
kehittyvät paremmin kuin investoimalla ko
timaahan. Vienti kehittyy heikosti, mutta 
tuonti kasvaa reaalitulojen mukaisesti. Vien
nin heikon kehityksen kompensoivat (kasva
vat) voitot ulkomaisista sijoituksista, joten 
vaihtotase voi pysyä hallinnassa. 

Tällainen kehitys voi olla tasapainoinen 
vain, jos siihen liittyy reaalipalkan hidas nou
su tai suoranainen lasku kotimaassa. Täys
työllisyys voidaan ylläpitää pienemmällä pää
omakannalla vain, jos työvoima halpenee. Jos 
tätä ei haluta hyväksyä, on seurauksena kroo
nisesti paisuva työttömyys, joka pysähtyy vas
ta, kun kotimainen pääomakanta on riittäväs
ti supistunut ja sen rajatuottavuus noussut. 

Seurauksena on deindustrialisaatio koti
maassa. Mielenkiintoinen piirre tämänkaltai
sessa prosessissa on se, että työntekijöiden tu
lisi muuttua kansainvälistyvien yritysten osak
keenomistajiksi, jotta he voisivat säilyttää 
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reaalitulonsa ennallaan reaalipalkan heikos
ta kehityksestä huolimatta. 

Jos kuitenkin kotimaiset investointi- ja 
muut kustannukset alentuvat ulkomaiden ta
solle, kehitys kääntyy takaisin reindustriali
saatioksi. Viesti keskipitkän aikavälin talous
politiikalle on se, että investointikustannuk
sia on Suomessa alennettava. 

Lähivuosina myös Suomessa noussee esiin 
ulkomaisten investointien yhteys Suomen in
tegraatioratkaisuun. Tämä kysymyshän on 
Ruotsissa heilutellut taloutta ja talouspolitiik
kaa, jopa ulkopolitiikkaa. Pääjohtaja Vouti
laisen esityksessä Outokumpu Oy:n osalta tä
mä puoli kansainvälistymisestä ja integraa
tiosta asetettiin ankaraan taloudelliseen pers
pektiiviin: kansainvälistymisen strategia on 
globaalinen. Voidaanko tämä näkemys yleis
tää laajemmalle koskemaan kansainvälistynei
tä yrityksiämme ja onko tässä suhteessa mah
dollisesti eroa suomalaisten ja ruotsalaisten 
yritysten välillä? 

Ulkomaisten investointien toinen puoli ovat 
Suomeen tehdyt ulkomaiset investoinnit ja ul
komaalaisomistus täällä. Olen samalla libe
raalilla kannalla kuin pääjohtaja Voutilainen 
siinä, että Suomen ei pidä pelätä ulkomaisia 
investointeja vaan niihin voidaan suhtautua 
myönteisesti. Tie ETA-sopimukseen olkoon 
tältä osin selvä. 




