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Suomessa on vähitellen herätty huoleen suomalaisyritysten siirtymisestä ulkomaiseen omistukseen ja siten keskeisten suomalaisten taloudellisten intressien ajautumisesta asteittain ulkomaiseen kontrolliin. Huoli on ymmärrettävä
mutta ei välttämättä aiheellinen.
Vielä kymmenen vuotta sitten suomalaiset
yritykset olivat tiukasti kotimaisissa käsissä.
Laki rajoitti tuolloin ulkomaalaisten oikeutta
omistaa suomalaisia osakkeita. Tilanne muuttui
1990-luvun alussa, kun toisaalta integraation
tuomien vaatimusten ja toisaalta elinkeinoelämän omasta painostuksesta ulkomaalaisomistus
liberalisoitiin. Alkoi prosessi, jonka seurauksena viiden vuoden aikana noin puolet suomalaisten pörssiyhtiöiden osakkeista on siirtynyt ulkomaalaiseen omistukseen. Merkittävimmässä
suomalaisyhtiössä eli Nokiassa kotimaiset
omistajat ovat jo selvästi vähemmistöosakkaita.
Muutos merkitsee väistämättä kotimaisen
omistajakontrollin vähenemistä ja siten jo ennestäänkin vähäisen taloudellisen itsenäisyyden
kapenemista. Voi kuitenkin kysyä, onko tästä
ollut mitään haittaa taloudellemme?

Omaisuuden myynti auttoi velanmaksussa
Suomalaisosakkeita ostaneita kansainvälisiä sijoittajia voidaan pitää jopa hyväntekijöinä kansantaloutemme kannalta. Maahamme virranneet
sijoitusrahat mahdollistivat nimittäin 1990-luvun alkupuolella koko yksityisen sektorin samanaikaisen ulkomaisen velan maksamisen ilman, että valuuttavaranto joutui uhanalaiseksi.
Ulkomainen sijoituspääoma edisti siten toipumistamme talouskriisistä. Ulkomaalaiset sijoittajat eivät tietenkään tehneet tätä humanitaarisista syistä vaan ahneuksissaan. Suomalaisia
osakkeita markan devalvaatioiden jälkeen hankkineet sijoittajat arvioivat Suomen kilpailukyvyn hyväksi ja osakkeet aliarvostetuiksi ja saivat hyvän korvauksen vaivoistaan – monen
mielestä liiankin hyvän. Heidän hankkimiensa
suomalaisosakkeiden arvo on moninkertaistunut viidessä vuodessa.
Jälkikäteen on selvää, että suomalaiset omistajat möivät osakkeitaan liian halvalla. Se miksi Suomea niin halvalla myytiin vuosina 1992–
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93 ei ole täysin selvää, mutta taustalla vaikutti
epäilemättä joidenkin suomalaisten omistajien
osalta pakkotilanne eli likviditeettikriisi, mutta
toisaalta myös kotimaisten omistajien yleinen
epäluottamus Suomen talouteen ja suomalaisyritysten mahdollisuuksiin (jälkikäteen tämä
pessimismi on osoittautunut virhearvioksi). Ulkomaalaisomistuksen kasvu on siten ollut kotimaisten omistajien tahto; entiset omistajat ovat
vapaaehtoisesti luopuneet omistuksistaan.

Onko omistajan vallalla merkitystä?
Raha kelpaa aina kaikille, mutta omistukseen
liittyvästä vallasta luopuminen on kipeää. Monet myös pelkäävät, että kotimaisten omistajien
vallan kaventuminen on haitallista suomalaisille intresseille.
Ulkomaalaisomistukseen liittyvänä keskeisenä riskinä monet näkevät sen, että ulkomaalaisen isännän on helpompi sulkea suomalainen
yksikkö kuin vastaava yksikkö omassa kotimaassaan. Tämä huoli tuntuu kuitenkin kaukaa
haetulta. Ilmeisesti ajatellaan, että suomalainen
yhtiö voisi tai haluaisi toimia jotenkin pehmeämmin kuin ulkomaalaisessa omistuksessa
oleva yhtiö. On kuitenkin vaikea uskoa, että kotimainen omistaja voisi jatkuvasti tyytyä pienempään tuottoon kuin joku muu omistaja.
Globalisoituvassa markkinataloudessa kunkin tuotantoyksikön tulevaisuuden ratkaisee sen
kannattavuus. Koska omistajia kiinnostaa ainoastaan sijoituksen tuotto, muut kriteerit eivät
ole mahdollisia. Niin kauan kuin suomalainen
tuotanto on riittävän kilpailukykyistä, tehtaat
saavat käydä ja työpaikat säilyvät. Jos kilpailukyky loppuu, työpaikat ovat uhattuina olipa
omistaja kuka tahansa.
Yritysten toiminta on jo pitkään ollut varsin
kansainvälistä Suomessa. Ilman ulkomaista
omistustakin suomalaisyritykset ovat suunnan-
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neet huomattavan osan investoinneistaan ulkomaisiin kohteisiin. Myös kovaotteisesta saneerauksesta ovat suomalaisetkin omistajat antaneet riittävästi näyttöjä. Tuskin lisääntyvä ulkomaalaisomistus tilannetta enää tältä osin pahentaa. Voi olla jopa niin, että ulkomaalaisomistus
auttaa paremmin huomaamaan kotimaisten sijoituskohteiden hyvät puolet. Jos kotimaiset intressit olisivat yrityksille todella niin tärkeitä
kuin ulkomaalaisomistuksesta huolestuneet antavat ymmärtää, yritysjohto olisi voinut toki aikaisemmin suunnata suuremman osan sijoituksistaan kotimaisiin kohteisiin.

Ulkomaalaisomistus auttaa
keskittymään olennaiseen
Kasvava ulkomaalaisomistus voidaan nähdä
myös positiivisena tekijänä. Ulkomaiset omistajat ovat enimmäkseen kasvottomia institutionaalisia sijoittajia, joita kiinnostaa ainoastaan
sijoituksen tuotto. Muutos on huomattava verrattuna vanhaan suomalaiseen omistusjärjestelmään, missä kotimaiset institutionaaliset sijoittajat, pankit ja suuryritykset omistivat toisiaan
ristiin rastiin. Vanhalle järjestelmälle olivat tyypillisiä johtajien keskinäinen valtapeli, pankkiryhmien reviiritaistelu, kasvutavoitteiden painottuminen tuoton kustannuksella, liialliset investoinnit ja heikko kannattavuus. Nyt uudet,
tylymmät omistajat vaativat yhtiöitä keskittymään olennaiseen ja maksamaan osinkoja. Liiallisista investoinneista rangaistaan heti pörssikurssin laskulla. Muutosta voi pitää terveellisenä vaikka se vanhan yritysjohdon näkökulmasta voi olla hämmentävä.
Yleinen tehostamisvaatimus koskee tietysti
myös työntekijöitä. Tutkimustulosten valossa
työntekijöillä ei kuitenkaan näyttäisi olevan
syytä suureen huoleen. ETLAn tutkimusten mukaan ulkomaalaisomistuksessa olevat yhtiöt
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ovat Suomessa vähintään yhtä hyviä työnantajia kuin kotimaisten omistajien yhtiöt. Meno on
toki armotonta monella tapaa, mutta tässä suhteessa ei ole eroja suomalaisen omistuksen hyväksi.
Ulkomaalaisomistuksen liiallisen kasvun torjumiseen on liitetty ajatus kotimaisten eläkeyhtiöiden osakeomistusten lisäämisestä. Ajatus on
sinänsä kannatettava, mutta on turha kuvitella,
että suomalaiset työeläkeyhtiöt voisivat tarjota

’pehmeämpää’ rahaa kuin kansainväliset sijoittajat. Eläkeyhtiöiden velvollisuus on vaatia rahoilleen parasta mahdollista tuottoa. Yritysten
– tai ainakin yritysjohdon – kannalta olisi tietysti mukavaa, jos osa omistuksesta voitaisiin
sementoida jälleen kotimaisiin käsiin, jotka olisivat vähemmän aggressiivisia tuottovaatimuksissaan kuin ulkomaiset sijoittajat. Tällaiseen
maailmaan ei kuitenkaan ole enää paluuta.
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