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Suorat sijoitukset ja Euroopan yhdentyminen* 
PERTTIHAAPARANTA 

Pääjohtaja Voutilaisen esityksessä Outokum
pu Oy:n kansainvälistymisestä kiinnittyy huo
mio erityisesti kahteen seikkaan. Ensinnäkin, 
Outokumpu Oy:n kansainvälistyminen on 
kaikilta tärkeimmiltä osiltaan noudattanut hy
vin pitkälle niitä piirteitä, joita kansainvälis
tymistä käsittelevissä akateemisissa tutkimuk
sissa on painotettu jo 1970-luvun alkupuolel
ta lähtien. Yhtäältä Outokumpu Oy:n tuotan
to vaatii runsaasti luonnonvarojen käyttöä ja 
osa kansainvälistymistä on ollut ulkomaisten 
raaka-ainelähteiden hankkimista. 

Miksi Outokumpu ei sitten ole tyytynyt os
tamaan raaka-aineita ulkomaisilta tuottajilta? 
Miksi se on halunnut itse omistaa (ainakin yh
tenä omistajana) ison osan raaka-ainelähteis
tään? 

Tutkimuksista tämäntapaiselle vertikaalisel
le kansainvälistymiselle löytyy useita selityk
siä. Yleensä ne nojautuvat ajatukselle, että 
raaka-ainelähteiden omistus on kannattava 
vaihtoehto raaka-aineen hankkimiselle mark
kinoilta, mikäli näin voidaan taata jatkuva 
raaka-aineiden saaminen ja mikäli se auttaa 
suojautumaan raaka-aineiden hintojen äkilli
siltä, usein odottamattomilta muutoksilta. 

Outokumpu Oy:n laajentuminen on perus
tunut paljolti myös sen omaan tuotekehitte
lyyn ja omaan osaamiseen. Oman tutkimus
ja kehitystoiminnan tulosten tehokas hyödyn
täminen on usein mahdollista vain omaa tuo
tantoa laajentamalla. Niiden hyödyntäminen 
esimerkiksi lisenssioimalla tai antamalla muul
la tavoin oikeus niiden käyttöön muille yrityk
sille johtaa usein heikompaan tulokseen ja 
saattaa jopa vaarantaa yrityksen kilpailuase
man, mikäli yrityksen osaaminen näin vuotaa 
kilpailijoiden haltuun. 

* Puheenvuoro Kansantaloudellisen Yhdistyksen ko
kouksessa 7. 2. 1991. 

Kansainvälistyvät yritykset ovat useimmi
ten vahvoja ja eteenpäin meneviä yrityksiä. Ne 
laajentuvat samanaikaisesti kaikkialla, myös 
omassa kotimaassaan. Heikot yritykset eivät 
kansainvälisty. Kansainvälistymiseen liittyy 
kuitenkin myös riskejä. Kaikki suorat sijoi
tukset eivät ole menestyksiä, ja yleensä yrityk
set oppivat vasta kantapään kautta sen, mikä 
on paras strategia. Siten myös Outokumpu Oy 
näyttää toistaneen yleisen kansainvälisen ko
kemuksen. 

Toinen merkittävä piirre pääjohtaja Vou
tilaisen esityksessä on, että hän ei sanallakaan 
viittaa edes sellaiseen mahdollisuuteen, että 
Oukokumpu Oy:n halu kansainvälistyä olisi 
syntynyt sen vuoksi, että tuotantokustannuk
set, erityiset työvoimakustannukset, olisivat 
Suomessa sietämättömän korkeat. Julkisesta 
keskustelusta saa kuitenkin sen kuvan, että 
Suomen korkea kustannustaso olisi ainoa syy, 
minkä vuoksi täältä tehdään suoria sijoituk
sia ulkomaille. Puhutaan ns. pääomapaosta. 

1. Väitteet pääomapaosta olisi 
unohdettava 

Suomalaisten yritysten kansainvälistymisen se
littäminen pelkästään pääomapakona kohtaa 
monia ongelmia. Ensinnäkin voidaan asettaa 
kyseenalaiseksi väite, jonka mukaan työvoi
makustannukset olisivat Suomessa merkittä
västi korkeammat kuin muualla (Pohjola 
1991). Toiseksi, suomalaisten yritysten suoris
ta sijoituksista suurin osa on tehty yhdenty
vän Euroopan alueelle (EY-ja EFTA-maihin). 
Tälle alueelle on tehty suoria sijoituksia run
saasti myös muista maista ja lisäksi tämän 
alueen yritykset ovat laajentuneet sen sisällä 
yli kansallisten rajojen. Kaiken tämän kan
sainvälistymisen taustalla ei voi olla oman ko-
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timaan korkeiden tuotantokustannusten ai
heuttama pääomapako, sillä ne eivät voi kai
kissa maissa olla korkeammat kuin muissa 
maissa. 

On varsin todennäköistä, että suurin osa 
Suomesta tehdyistä suorista sijoituksista on 
tehty samoin perustein kuin muissakin mais
sa, joten niitä tuskin voidaan kutsua pääoma
paoksi. Erityisen tärkeitä kansainvälistymisen 
syitä saattavat olla ns. strategiset tekijät, joi
hin palaan jäljempänä. Yleisesti ottaen kan
sainvälisistä tutkimuksista ei löydy tukea väit
teille, että suorat sijoitukset merkitsisivät työ
paikkojen viemistä ulkomaille, vaikka tietys
ti on mahdollista, että joissakin erikoistilan
teissa näinkin on asianlaita. 

Pääoman ulosliputtamisesta voi olla mah
dollista, mutta ei järkevää, puhua tilantees
sa, jossa suoria sijoituksia ulkomaille tehdään 
toimialalla, jonka tuotannossa kotimaa on 
menettänyt suhteellisen etunsa. Suomen osalta 
esimerkiksi kelpaa tekstiiliteollisuus. Suorien 
sijoitusten vaihtoehtona ei tällöin kuitenkaan 
ole tuotanto kotimaassa (elleivät tekstiilit yön
tekijät ole valmiita laskemaan paIkkojaan ke
hitysmaiden tasolle), vaan kotimaisten yritys
ten häviäminen markkinoilta. Ilman »kan
sainvälistymistä» suomalaiset tekstiiliteolli
suuden yritykset menisivät konkurssiin, nyt ne 
jatkavat toimintojaan ulkomailla. Tällaista ra
kennemuutosta ei olisi voitu millään tavoin 
välttää. Siksi ei ole oikeutettua väittää, että 
suomalaisen tekstiiliteollisuuden työpaikkoja 
olisi viety ulkomaille. Ne olisivat joka tapauk
sessa hävinneet. On varsin mahdollista, että 
suorat sijoitukset ovat tältä osin nopeuttaneet 
talouden kannalta välttämätöntä muutosta. 
Suomessa ei ole mitään syytä pitää yllä ma
talapalkka-alojen tuotantoa. 

Vaikka pääomapaosta puhuminen onkin 
harhaanjohtavaa, voi yritysten kansainvälis
tyminen nopeuttaa talouden rakennemuutosta 
sen vuoksi, että se antaa yrityksille mahdolli
suuden hyödyntää kansainvälisiä tuotantokus
tannuseroja siten, että tuotantoprosessi voi
daan jakaa osiin prosessin osien sijoittuessa 
sinne, missä tuotanto on edullisinta. Outo
kumpu Oy:n kansainvälistyminen näyttäisi ai-
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nakin osaltaan perustuvan tämäntyyppiseen 
harkintaan. Myös Ruotsin esimerkki näyttäi
si viittaavan siihen, että työvoimavaltaisia tuo
tantoprosessin osia on sijoitettu alhaisten työ
voimakustannusten maihin, kun taas muita 
osia on laajennettu Ruotsissa (Sweden borg 
ym. 1988). Sama pätee tutkimusten mukaan 
myös USA:n teollisuuden suoriin sijoituksiin 
(Kravisja Lipsey 1989). Tällaiset suorat sijoi
tukset muuttavat tuotannon ja siten työvoi
man kysynnän rakennetta, mutta ne eivät vie 
työpaikkoja ulkomaille. Ei ole mitään syytä 
uskoa, että Outokumpu Oy:n esimerkki olisi 
Suomen osalta ainutlaatuinen. 

2. Yhdentyminen ja suorat 
sijoitukset 

Suorien sij oitusten kasvu yhdentyvän Euroo
pan alueelle herättää kysymyksen, mikä yh
teys on yhdentymisellä ja suorilla sijoituksil
la. Kansantaloustieteen teoria tarjoaa useita 
vastauksia. 

Ensinnäkin tavaroiden ja palveluiden kau
pan esteet ovat yksi syy, jonka vuoksi laajen
tuvien yritysten kannattaa sijoittautua ulko
maille sen lisäksi, että ne laajenisivat vain 
kotimaassaan. Näin ollen EY:n ulkopuolelta 
EY:n alueelle tehtävät sijoitukset voivat olla 
hyvinkin perusteltuja, mikäli on pelättävissä, 
että EY:stä tulee »linnoitus», jonka avulla 
suojellaan alueen omaa tuotantoa. Näin näyt
tää olevan käymässä esimerkiksi autoteolli
suudessa. 

Toiseksi, sisämarkkinoiden luomisesta teh
dyt laskelmat osoittivat, että monilla toimi
aloilla yritysten lukumäärä todennäköisesti 
laskee. Tällöin on hyvinkin mahdollista, että 
suoria sijoituksia tehdään oman aseman vah
ventamiseksi ja kilpailijoiden heikentämisek
si eli suoria sijoituksia tehdään puhtaasti 
strategisista syistä. Ne ovat väline, jonka avul
la taistellaan siitä, mitkä yritykset jäävät hen
kiin. Vaikka EY:ssä tehdyt laskelmat saatta
vatkin antaa hieman liioitellun kuvan integ
raation vaikutuksista jäljelle jäävien yritysten 
määrään (Geroski 1990), vaikutus voi olla 



merkittävä erityisesti sellaisilla toimialoilla, 
joilla suurtuotannon etuja ei vielä ole täysin 
hyödynnetty. Euroopassa tällaisia aloja ovat 
lentokoneiden ja sähkömoottoreiden tuotan
to, kemian teollisuus ja paperiteollisuus (Ge
roski 1990). Suomen kannalta kaksi viimeksi 
mainittua ovat luonnollisesti merkittäviä. 

Olen yhdessä Mikko Spolanderin kanssa 
yrittänyt teoreettisella tasolla arvioida yhden
tymisen vaikutuksia yritysten sijoittumiseen ja 
yritysten väliseen kilpailuun käyttämällä hy
väksi sellaista mallia, jossa voidaan samanai
kaisesti tarkastella sekä strategisten että puh
taasti sijoituksellisten tekijöiden merkitystä 
(Haaparanta ja Spolander 1991). Esitän seu
raavassa siitä joitakin tuloksia. 

Tavaroiden ja palvelusten sekä tuotannon
tekijöiden liikkuvuuden yleinen vapauttami
sen lisäksi (ainakin Euroopan sisällä) myös 
erilaisten säännösten ja määräysten harmoni
sointi on tärkeä osa yhdentymisprosessia. Esi
merkiksi EY -maat ovat säädelleet ulkomaan
kauppaansa rajoituksin, joiden tiukkuus on 
vaihdellut maittain. Lisäksi varsin yleinen kä
sitys on se, että EFTA-maiden kauppapolitiik
ka on keskimäärin ollut liberaalimpaa kuin 
EY -maiden kauppapolitiikka. Integraatio tu
lee siis väistämättä merkitsemään sekä yleis
tä liberalisointia että erilaisten rajoitusten har
monisointia. 

Tarkastellaan aluksi ulkomaankaupan libe
ralisoinnin ja harmonisoinnin vaikutuksia. 
Oletetaan, että maailmassa on kaksi maata, 
kotimaa ja ulkomaa, ja kaksi yritystä, koti
mainen ja ulkomainen, joiden ei tarvitse kui
tenkaan olla yhtäaikaa toiminnassa. Kumpi
kin yritys voi perustaa tuotantolaitoksen kum
paan tahansa maahan tai molempiin maihin. 

Oletetaan yksinkertaisuuden vuoksi, että 
kotimaa harjoittaa alkutilanteessa tiukempaa 
kauppapolitiikkaa (s kuvaa kotimaisia tulli
ja muita ulkomaankauppamaksuja sekä kul
jetuskustannuksia yhteensä, s' vastaavia ulko
maisia kustannuksia). Tällöin mahdolliset 
markkinarakenteet on esitetty kuviossa 1 dia
gonaalin 00 oikealla puolella. Alue on jaettu 
useaan osaan. Kussakin osassa suluissa olevis
ta luvuista ensimmäinen ilmoittaa, kuinka 

Pertti Haaparanta 

Kuva 1. Ulkomaankauppapolitiikka ja yritysten si
joittuminen. 

o 

2,1(1,2) 

1,2(1,2) 

1,2(2,1) 

1,1(2,0) 

2,1(2,1) 

1,2(2,1) 

monta tuotantolaitosta kotimaassa on, ja toi
nen, kuinka monta laitosta on ulkomailla. 
Toisesta lukuparista ensimmäinen luku ilmoit
taa kotimaan yrityksen tuotantolaitosten lu
kumäärän, toinen ulkomaan yrityksen tuotan
tolaitosten määrän. Diagonaalilta oikealle 
mentäessä kotimaan kauppapolitiikka suh
teessa ulkomaan politiikkaan kiristyy. Diago
naalia pitkin ylöspäin kuljettaessa kumman
kin maan kauppapolitiikka tulee protektionis
tisemmaksi. Kuvion tulkinnalie on keskeistä 
tietää, että yritysten välinen kilpailu kasvaa 
mallissa sekä silloin kun aktiivisten yritysten 
lukumäärä kasvaa että silloin, kun samaan 
maahan sijoittuvien tuotantolaitosten määrä 
kasvaa. 

Kuvion perusteella voidaan vetää seuraavat 
johtopäätökset: 

1. Väitteet, että kaupan vapauttaminen 
(liikkuminen diagonaalilla 00 kohden pistet
tä 0) johtaa kilpailun kiristymiseen, ovat har
haanjohtavia. Voidaan aivan yhtä hyvin odot
taa, että kaupan ';apauttaminen johtaa ennen 
pitkää kilpailun vähenemiseen. Yleisesti ei voi
da myöskään väittää, että kaupan vapautta
minen johtaisi hyvinvoinnin kasvuun. Vastak
kain ovat kilpailun väheneminen ja suurtuo
tannon etujen hyödyntäminen. 
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2. On oikein väittää, että korkeat kaupan 
esteet saavat aikaan suoria sijoituksia. Ku
viossa 1 kukin yritys perustaatuotantolaitok
sen toisen kotimaahan, jos·kaupan esteet ovat 
kummassakin riittävän korkeat. 

3. Voidaan myös todeta, että maa, joka ra
joittaa tuontia ulkomailta muita maita voi
makkaammin voi sillä keinoin houkutella si
joituksia ulkomailta. Nämä sijoitukset pake
nevat kuitenkin, jos maa joutuu harmonisoi
maan kauppapolitiikkaansa muiden maiden 
kanssa. EY:n ulkopuolelta EY:n alueelle teh
tyjä sijoituksia voidaan tarkastella hyvin täs
tä näkökulmasta. Mikäli EY:stä tulee suojat
tu linnoitus, sijoitukset pysyvät siellä, mutta 
mikäli EY (osin nykynäkymien vastaisesti) ai
koo madaltaa kaupan esteitä kolmansiin mai
hin nähden, EY:n ulkopuoliset yritykset saat
tavat vähentää tuotantoaan Euroopan alueel
la. Joissakin tapauksissa (kuvio 1 alue A) voi
daan jopa sanoa, että yritykset palaavat ko
timaahansa. 

Euroopan yhdentyminen ei kuitenkaan 
merkitse pelkästään kaupan vapauttamista ja 
kauppapoliittisten toimenpiteiden harmoni
sointia vaan myös muunlaisen politiikan, esi
merkiksi yleisen teollisuuspolitiikan, harmo
nisointia jäsenmaiden kesken. Kuviossa 2 on 
esitetty, millaiset markkinarakenteet ovat 
mahdollisia, kun teollisuuspoliittisia toimen
piteitä muutetaan ja harmonisoidaan. Kuvi
on taustalla on oletus, että teollisuuspolitiikal
la vaikutetaan tuotantolaitosten perustamis
kustannuksiin eikä niinkään varsinaisiin käyt
tökustannuksiin. Jos kotimaassa tuetaan yri
tysten perustamista vähemmän kuin ulkomail
la (0 = tuotantolaitoksen perustamiskustan
nukset kotimaassa, 0' = tuotantolaitoksen 
perustamiskustannukset ulkomailla), niin ku
viossa 2 liikutaan diagonaalin 00 oikealla 
puolella. Kuvion perustella voidaan vetää seu
raavia johtopäätöksiä: 

1. Kilpailu markkinoilla vähenee, mikäli 
yhdentymisen seurauksena yritystoiminnan 
tukia pienennetään (diagonaalilla 00 liikutaan 
kohden pistettä 0) yhdentyvissä maissa. 

2. Mitä vähemmän tuettua yritystoiminta 
on kotimaassa, sen enemmän tuotantoa sijoi-
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Kuva 2. Teollisuuspolitiikka ja yritysten sijoittu
minen. 
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tetaan ulkomaille (liikutaan diagonaalilta suo
raan oikealle). 

3. Epäsymmetriset tasapainot, joissa toisel
la yrityksellä on enemmän tuotantolaitoksia 
kuin toisella, ovat mahdollisia. Sen, kummalla 
yrityksellä on enemmän tuotantoa ja siis suu
rempi markkinaosuus, voi määrätä vain his
toria, so. se, kumpi yritys on ollut aktiivisem
pi. Epäsymmetriset tasapainot eivät kuiten
kaan ole mahdollisia, mikäli teollisuuspolitii
kat harmonisoidaan täydellisesti. 

Kaiken kaikkiaan voidaan siis todeta, että 
EY:n yhdentyminen on saattanut tarjota hy
vän syyn suorille sijoituksille EY:n alueelle ja 
todennäköisesti tämä selittää myös suomalais
ten yritysten käyttäytymistä. Sijoitukset ovat 
erityisen hyvin ymmärrettävissä, mikäli pelot 
siitä, että EY linnoittautuu suojamuurien 
taakse, osoittautuvat aiheellisiksi. Mikäli pe
lot osoittautuvat aiheettomiksi voimme näh
dä osan EY:n alueelle perustetuista yrityksis
tä kuolevan pois ja jopa yritysten palaavan 
kotimaahan. 

Lopuksi voidaan vielä nostaa esille mahdol
lisuus, että Euroopasta tehtyjä yritysostoja 
ohjannut enemmän hysteria kuin järkevä har
kinta. John Kay on todennut, että kaikissa 



maailmantalouden yhdentymisvaiheissa yri
tysostojen määrä on kasvanut huomattavasti 
(Kay 1990). Jälkikäteen näyttää siltä, että niis
tä on ollut hyvin vähän hyötyä edes niiden 
kannattajille ja eri kansantalouksille ylipää
tänsä. Voimme vain toivoa, että tästä ei nyt 
ole ollut kysymys. 
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