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1. Johdanto

Suomea pidetään yhtenä maailman kilpailuky-

kyisimmistä maista (IMD 2002, WEF 2001).
Vaikka kilpailukyky koostuu monesta eri osatekijästä, rahoitusjärjestelmän kehittyneisyys
on yksi sen keskeisimmistä potentiaalisista lähteistä, sillä rahoitusjärjestelmän kehittyneisyydellä ja talouskasvun välillä on havaittu vahva
yhteys (ks. King ja Levine 1993a, b, Levine
1997, Rajan ja Zingales 1998, 2001). Erityisesti pääomasijoitusmarkkinoiden toimivuus on
tärkeää, koska viimeaikaisten tutkimusten mukaan juuri yksityisen riskipääoman hyvä saatavuus edistää uusien yritysten ja toimialojen syntymistä ja siten vahvistaa talouden kasvuedellytyksiä.
Rahoitusjärjestelmän kehityksen merkitystä Suomelle on mielenkiintoista pohtia tarkemmin, sillä Suomen rahoitusmarkkinat ovat
muuttuneet merkittävästä viimeisten kahden
vuosikymmenen aikana. Muutosprosessi alkoi
1980-luvulla asteittain toteutetuista rahoitus-

markkinoiden sääntelyn purkamisesta ja ulkomaisten pääomaliikkeiden vapauttamisesta.
Nämä liberalisointitoimet johtivat luottoekspansioon, joka oli keskeinen syy talouden ylikuumenemiseen 1980-luvun loppupuolella.
Ylikuumenemista seurannut talouslama ja luottotappiot taas johtivat pankkikriisiin, joka seurauksineen osaltaan muokkasi rahoitussektoria.
Rahoitusmarkkinoiden liberalisoinnin ja pankkisektorin rakennemuutoksen myötä rahoitusmarkkinoiden muut instituutiot, etenkin arvopaperimarkkinat, ovat vähitellen nousseet tärkeään asemaan rahoituksen välityksessä. Erityisesti osakemarkkinoiden merkityksen korostuminen ja pääomasijoitustoimialan kasvu 1990luvun loppupuolen informaatioteknologiabuumin yhteydessä ovat merkittävästi monipuolistaneet rahoitusmarkkinoiden toimintaympäristöä.
Tässä artikkelissa tarkastelemme sitä, miten
nämä rahoitusmarkkinoiden rakennemuutok177
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set vaikuttavat yritysten toimintaympäristöön
sekä edelleen talouden kasvuedellytyksiin ja
toimialarakenteeseen.1 Keskitymme seuraaviin
kysymyksiin: Miten talouden kasvuedellytyksiin ja toimialarakenteeseen vaikuttaa yritysten
ulkoisen rahoituksen välittyminen toisaalta
pankkien ja toisaalta arvopaperimarkkinoiden
kautta? Mitä merkitsee rahoituksen markkinaehtoistuminen? Mikä rooli pääomasijoittamisella ja osakemarkkinoilla on uuden teknologian yritysten syntymisen ja kasvun kannalta?
Ennen kuin paneudumme näihin kysymyksiin
teemme joitakin havaintoja rahoitusmarkkinoiden ja erityisesti yritysrahoituksen kehityksestä Suomessa.

2. Rahoitusmarkkinoiden
rakennemuutos ja sen
näkyminen yritysrahoituksessa
Rahoitusjärjestelmän rakenne on muuttunut
merkittävästi viimeisten kahden vuosikymmenen aikana. Keskeisiä muutostekijöitä ovat olleet rahoitusmarkkinoiden sääntelyn purkaminen ja ulkomaisten pääomaliikkeiden vapauttaminen 1980-luvulla, pankkikriisi 1990-luvun
alussa, rahoitusmarkkinoiden kansainvälistyminen sekä erityisesti 1990-luvun lopulla osakemarkkinoiden merkityksen kasvu. Seuraavassa
tarkastelemme näitä muutoksia erityisesti yritysrahoituksen näkökulmasta.
2.1 Muutokset rahoituslaitosten yritysrahoituksessa

Rahoituslaitokset ovat perinteisesti olleet hyvin tärkeitä yritystoiminnan rahoittajia SuoTämä kirjoitus perustuu osin aikaisempaan selvitykseemme Kauppi ja Hyytinen (2001).
1
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messa. Rahoitusmarkkinoiden rakennemuutoksen myötä tämä rahoituslaitosten, erityisesti pankkien, vahva asema on kuitenkin asteittain heikentynyt. Kuvion 1 kolme aikasarjaa
havainnollistavat tätä kehitystä.
Ensimmäinen aikasarja (kuviossa valkoinen
pylväs) kuvaa rahoituslaitosten yritysluotonannon suhdetta BKT:hen. Rahoitusmarkkinoiden
liberalisoinnin ansioista rahoituslaitosten yritysluotonanto lähti 1980-luvun puolivälissä
voimakkaaseen kasvuun. Tämä kasvu kuitenkin taittui 1990-luvulla, jolloin rahoituslaitosten yritysluotonanto supistui selvästi talouden
kokoon nähden. Supistumisen taustalla lienee
useita samanaikaisesti vaikuttavia tekijöitä.
Sekä lama ja yritysten konkurssit että pankkien
ongelmat ja heikko vakavaraisuus heikensivät
pankkien luotonantokykyä ja lisäsivät rahoituslaitosten varovaisuutta yritysluotonannossa.
Myös velkarahoituksen kysyntä laski 1990-luvun kriisivuosina, kun velkaantunut yrityssektori halusi vahvistaa taserakenteitaan. Lisäksi
kriisivuosien korkeat reaalikorot vähensivät
yritysten velkaantumishalukkuutta.
Kuvion 1 mustilla pylväillä merkitty aikasarja suhteuttaa talletuspankkien yritysluotot
niiden taseiden loppusummaan. Tämä muuttuja osoittaa, että talletuspankkien yritysluottojen osuus talletuspankkien koko toiminnasta on supistunut. Tämä muutos lienee johtunut useasta tekijästä. Yhtäältä pankkikriisi on
johtanut uudelleenjärjestelyihin, joissa heikosti pärjääviä pankkeja yhdisteltiin muihin pankkeihin. Pankkifuusioiden myötä pankkien keskimääräinen koko kasvoi, mikä on saattanut
vähentää pankkien kannustimia myöntää perinteisiä yritysluottoja erityisesti pk-sektorille.2
Vaikka syitä tähän voi olla monia, Stein (2000) ja Berger, Miller, Peteren, Rajan ja Stein (2002) ovat osoittaneet,
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Kuvio 1. Rahoituslaitosten merkitys yritysluototuksessa

Lähde: Tilastokeskus ja kirjoittajien laskelmat.

Toisaalta kehitykseen on vaikuttanut myös
pankkitoiminnan monipuolistuminen ja pankkikonsernien sisällä tapahtuneet toimintojen
uudelleenjärjestelyt. Esimerkiksi nykyisin pankit kanavoivat tietyntyyppiset yritysluotot aikaisempaa keskitetymmin omien rahoitusyhtiöidensä kautta.
Kuvion 1 kolmas muuttuja suhteuttaa rahoituslaitosten yritysluotot yritysten jvk-lainojen ja yritystodistusten kantojen yhteis-

summaan. Tämä aikasarja kuvaa rahoituslaitosten yritysluotonannon laajuutta suhteessa
markkinaehtoiseen velkarahoitukseen. Aikaurasta nähdään, että kotimaisen velkarahoituksen markkinaehtoistuminen alkoi 1980-luvulla ja että rahoituslaitosten yritysluotonanto
on pysynyt 1980-luvun lopulta lähtien melko
vakaana suhteessa markkinoiden kautta ’’suoraan’’ välittyneeseen velkarahoitukseen.3

että pankkiorganisaatioiden koon kasvu saattaa vähentää
niiden kannustimia tuottaa ns. hiljaista tietoa yritysasiakkaistaan ja asiakkaiden luottokelpoisuudesta. Tällainen hiljainen tieto voi olla erityisen tärkeää läheisiin asiakassuhteisiin ja molemminpuoliseen tuntemiseen perustuvassa perinteisessä yritysluototuksessa.

Koska esitetyssä kuviossa rahoituslaitosten luotonantoon
yrityksille luetaan niiden markkinoilta ostamat yritysten
liikkeelle laskemat jvk:t, näyttää siltä, että rahoituslaitokset ovat sopeuttaneet näitä ostojaan 1990-luvulla markkinaehtoisessa velkarahoituksessa tapahtuneiden muutosten
mukaan.
3
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Kuvio 2. Osakemarkkinat suhteessa talouden kokoon

Lähde: Suomen Pankki ja kirjoittajien laskelmat.

2.2 Arvopaperimarkkinoiden
merkityksen kasvu

Osakemarkkinoiden merkitys osana Suomen
taloutta alkoi kasvaa 1980-luvulla, joskin kasvu oli aluksi hyvin hidasta. Osakkeiden markkina-arvolla mitattuna pörssin koko kasvoi voimakkaimmin 1990-luvun loppupuolella. On
kuitenkin hyvä huomata, että Nokian, Suomen
suurimman yrityksen, pörssiarvon nousu selittää suuren osan tästä koko pörssin markkinaarvon noususta (vertaa kahta alinta kuvaajaa
kuviossa 2). Kuitenkin ilman Nokiaakin listattujen osakkeiden markkina-arvon suhde
BKT:hen on kasvanut selvästi; vuonna 1999 se
oli hieman yli 100%. On myös tarpeen huoma180

ta, että osakkeiden hintojen ja siis koko pörssin markkina-arvon voimakas kasvu on perustunut paljolti sijoittajien korkeisiin odotuksiin
yritysten tulevista kassavirroista. Mikäli osakkeiden markkina-arvo deflatoidaan pörssin
hintaindeksillä ja suhteutetaan saatu aikasarja
kiinteähintaiseen BKT:hen, saadaan osakemarkkinoiden kasvusta hiukan maltillisempi
kuva (ks. katkoviivoitettu kuvaaja kuviossa 2).4
Deflatoinnin tarkoitus on toisin sanoen poistaa suhdeluvusta pörssin markkina-arvoon sisältyvä odotuskomponentti, sillä ajallisessa tarkastelussa tämä odotuksiin perustuva
muutos markkina-arvossa mitä todennäköisimmin jättää
varjoonsa markkina-arvon vaikuttavat muut komponentit,
kuten osake-emissiot ja listautumiset. Tätä deflatointi-tapaa
ovat käyttäneet mm. Rousseau ja Wachtel (2000).
4
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Kuvio 3. Pörssilistautumiset ja osakevaihto Helsingin pörssissä

Lähde: Helsingin Pörssi, Suomen pääomasijoitusyhdistys ry:n julkaisut, kirjoittajien laskelmat.

Osakemarkkinoiden merkityksen kasvu näkyy
myös pörssin listautumista ja osakevaihtoa kuvaavissa aikasarjoissa (ks. kuvio 3). Viimeisten
kahden vuosikymmenen aikana on koettu kaksi selvää pörssilistautumisaaltoa, joista ensimmäinen ajoittui 1980-luvun ja toinen 1990-luvun loppupuolelle. Toisin kuin ensimmäisessä,
jälkimmäisessä listautumisaallossa listautuneet
yritykset toimivat pääasiassa korkean teknologian sektoreilla ja niitä rahoittivat alkuvaiheessa pääomasijoittajat. Voitaneenkin sanoa, että
1990-luvun puolivälistä alkaen Helsingin Pörssistä on tullut aikaisempaa tärkeämpi tekijä
monen uuden yrityksen kasvuprosessissa. Kehitys on ollut yleismaailmallista ja se on liittynyt kansainväliseen informaatioteknologiabuu-

miin ja korkean teknologian yritysten merkityksen kasvuun. Helsingin Pörssin vaihto suhteessa pörssin markkina-arvoon lähti nopeaan
kasvuun 1980-luvun puolivälissä mutta laski
1990-luvun alun lamavuosina jyrkästi. Notkahduksen jälkeen osakemarkkinoiden vaihto on
taas lisääntynyt, mikä myös kuvaa arvopaperimarkkinoiden merkityksen kasvua 1990-luvun
lopulla.
Yritysten rahoituksen hankinnan arvopaperistuminen ilmenee myös joukkovelkakirja- ja
yritystodistusmuotoisen rahoituksen lisääntymisenä. Yritysten joukkovelkakirjojen liikkeeseenlaskut olivat suurimmillaan 1990-luvun
alussa, jolloin liikkeeseenlasku oli selvästi aktiivisempaa kuin 1980-luvulla. Yritystodistus181
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Kuvio 4. Pääomasijoittaminen Suomessa 1988–2000

Lähde: Suomen pääomasijoitusyhdistyksen julkaisut ja kirjoittajien laskelmat.

ten määrä puolestaan supistui talouskriisin
vuosina mutta lähti kasvuun jälleen vuosituhannen lopulla.
2.3 Pääomasijoitustoimialan kasvu

Viime vuosikymmenen lopun pörssilistautumisaallon ohella yksi merkittävimmistä yritysrahoitusympäristöön liittyvistä muutoksista on
ollut pääomasijoitusmarkkinoiden voimakas
kasvu (ks. kuvio 4).5 Kuten muuallakin Euroopassa, yksityistä riskipääomaa kanavoituu Suomessa aikaisempaa järjestelmällisemmin, ammattimaisemmin ja enemmän yrityssektorille ja
erityisesti teknologiayrityksille. Pääomasijoitus5

Ks. esimerkiksi Hyytinen ja Pajarinen (2001).
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toimialasta onkin tulossa yhä tärkeämpi osa
suomalaista rahoitusjärjestelmää.
Vaikka pääomasijoitukset ovat viime vuosina kasvaneet voimakkaasti, toimialan koko
suhteessa pankkisektoriin on melko pieni. Esimerkiksi vuoden 2000 lopussa pääomasijoittajien hallinnoima pääoma oli 1.8% kotimaisten
pankkikonsernien taseen loppusummasta. Pääomasijoittajien tekemien ja hallinnoimien sijoitusten määrä, so. koko pääomasijoitustoimialan sijoitusportfolion koko, oli vuoden 2000
lopussa 883 yritystä. Arvostettuna rahoitushetken arvoon näiden sijoituksien arvo oli 1 mrd.
euroa eli 4.3% talletuspankkien yritysluotonannosta. Vaikka näiden lukujen perusteella pääomasijoitustoimiala näyttää pieneltä verrattuna muuhun rahoituksen välitykseen, on
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Kuvio 5. Yritysten rahoitusvelkojen rakenne

Lähde: Suomen Pankki.

sillä ensiarvoinen merkitys erityisesti korkean
teknologian yritysten syntymisen ja kehittymisen kannalta. Yhdysvalloissa onkin havaittu,
että pääomasijoitukset tukevat innovaatiotoimintaa (Kortum ja Lerner, 2000).
2.4 Yritysten rahoitusrakenteen
muutokset kokonaisuutena

Edellä tehtyjen havaintojen perusteella näyttää
siltä, että rahoituslaitosten merkitys suomalaisten yritysten ulkoisen rahoituksen lähteenä on
vähentynyt ja vastaavasti arvopaperimarkkinoiden merkitys on lisääntynyt. Rahoitusvelkojen
rakenteen muutokset vahvistavat tätä johtopää-

töstä (ks. kuvio 5).6 Vuonna 1980 pankkiluotot kattoivat noin 78 prosenttia yritysten rahoitusvelkojen kannasta ja osakerahoituksen vain
viitisen prosenttia. Vuoteen 1999 mennessä tilanne on muuttunut likimain päinvastaiseksi:
rahoitusvelkojen kannasta osakerahoituksen
osuus oli noin 83 prosenttia ja pankkilainojen
noin 11 prosenttia. Kuten yllä todettiin, pankkiluottojen osuuden voimakas pienentyminen
on varmasti osaksi seurausta 1990-luvun alun
6
Kuviossa 5 käytetty aineisto sisältää yritysten kotimaisten ja ulkomaisten rahoitusvelkojen kannat. Kotimaiset tiedot ovat peräisin Tilastokeskuksen rahoitustilinpidosta ja ulkomaiset Suomen Pankin keräämistä maksutasetilastoista.
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Kuvio 6. Rahoituslaitosten yritysluotonanto ja yritysten osake-emissiot

Lähde: ETLA.

lamasta ja pankkikriisistä sekä yritysten vahvasta tuloskunnosta 1990-luvulla. On myös tärkeää
huomata, että kuviossa 5 pörssinoteerattujen
yritysten osakkeet on arvostettu markkinahintaan ja siten osakkeiden suhteellisen osuuden
voimakas kasvu selittyy osaksi osakehintojen
voimakkaalla nousulla 1990-luvun lopulla.
Näistä huomioista huolimatta näyttää kuitenkin siltä, että osakerahoituksesta on tullut yhä
tärkeämpi rahoituksen lähde yrityksille kun
taas velkarahoituksen merkitys on vähentynyt.
Yritysrahoituksen rakennemuutosta voidaan havainnollistaa myös tarkastelemalla yhtäältä rahoituslaitosten yritysluotonannon ja
toisaalta yritysten osake-emissioiden ajallista
kehitystä (ks. kuvio 6). 1980-luvun puolivälissä rahoituslaitosten nettomääräinen yritysluotonanto oli vuosittain keskimäärin 5 mrd. eu184

roa kun vastaavana aikana yritysten osakeemissiot olivat arvoltaan noin 0,8 mrd. euroa.
1990-luvun alkupuolella rahoituslaitosten tilanne on muuttunut dramaattisesti: vuosina
1991–1995 niiden yritysluottokanta keskimäärin supistui. Yritysten osake-emissiot taas pysyivät tuona aikana nimellisesti keskimäärin
saman suuruisina kuin 1980-luvun loppupuolella. 1990-luvun loppupuolella osake-emissiot
lähtivät merkittävään nousuun, mutta rahoituslaitosten yritysluottokanta supistui edelleen.
Kuvion 6 viimeisessä palkissa esiintyvä pystyraidoitettu alue kuvastaa StoraEnso-Consolidated -yrityskaupan yhteydessä toteutetun osakeemission vaikutusta keskimääräisiin vuotuisiin
pörssissä toteutettuihin osake-emissioihin
1990-luvun loppupuolella ja vaakaraidoitettu
alue taas kuvastaa keskimääräisiä vuotuisia
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Kuvio 7. Pörssiyhtiöiden osakeannit, deflatoitu kuluttajahintaindeksillä

Lähde: Suomen pankki ja kirjoittajien laskelmat.

pääomasijoituksia listaamattomiin yrityksiin
vuosina 1996–2000.
Myös pörssistä hankitun riskipääoman
luonne on muuttunut 1980- ja 1990-luvuilla.
Vielä 1980-luvulla rahoituslaitokset olivat merkittäviä osakeantien järjestäjiä ja pääoman
hankkijoita, kun taas 1990-luvulle tultaessa niiden osuus on pudonnut selvästi (ks. kuvio 7).
On ilmeistä, että rahoituslaitosten osakemarkkinoilta hankkima riskirahoitus 1980-luvun
loppupuolella välittyi osaksi yrityksille lainojen
muodossa. Toisaalta markkinoilta saatu omanpääomanehtoinen riskiraha tuki pankkien vakavaraisuutta ja edisti siten luottojen myöntämistä yrityssektorille. Tällainen osakerahoituksen epäsuora välittyminen pankkien ja muiden

rahoituslaitosten kautta yrityksille on oleellisesti vähentynyt 1990-luvulla, jolloin yritykset
ovat hakeneet rahoituksen itse suoraan osakemarkkinoilta (ks. kuvio 7).

3. Mitä rahoitusmarkkinoiden
rakenne merkitsee yritysrahoitukselle ja talouden
uudistumiselle?
Talouskasvu ja talouden uudistuminen riippuvat merkittävästi siitä, kuinka rahoitusmarkkinat välittävät rahoitusta perustettaville yrityksille ja olemassa olevien yritysten uusille hankkeille. Edellisen luvun tarkastelut osoittivat,
että Suomen rahoitusmarkkinat ovat selvästi
185
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muuttuneet aikaisemmasta pankkikeskeisestä
järjestelmästä markkinaehtoisempaan rahoituksen välitykseen. Onko tämä muutos vaikuttanut siihen kuinka ja millä ehdoilla ulkoinen
rahoitus välittyy suomalaisille yrityksille? Onko
rahoituksen ehdoissa tapahtuneilla muutoksilla mahdollisesti vaikutusta talouden uudistumiseen ja esimerkiksi toimialarakenteeseen?
Seuraavassa perehdymme näihin kysymyksiin
viimeaikaisen talousteorian valossa. Aloitamme
tarkastelemalla pankki- ja markkinakeskeisten
järjestelmien keskeisiä eroja ja näiden merkitystä rahoituksen välityksen kannalta.7
3.1 Rahoituksen välittyminen
pankki- ja markkinakeskeisissä
järjestelmissä

Keskeisimmät erot
Pankkikeskeisessä järjestelmässä rahoittaja ja
rahoitettava ovat tyypillisesti läheisessä yhteistyösuhteessa. Suhde voi perustua aikaisempaan pankkiasiakassuhteeseen tai joskus myös
siihen, että pankilla on yrityksessä merkittävä
omistusosuus. Keskeistä on se, että yleensä
pankki myöntää rahoituksen vain sillä ehdolla, että sillä on tiettyjä oikeuksia puuttua rahoitettavan hankkeen valintaan ja toteutukseen.8
Näin pankki pyrkii varmistamaan, että se saa
sijoitukselleen kohtuullisen tuoton. Toisaalta
Näitä kysymyksiä ovat käsitelleet mm. Levine (2001),
Levine ja Zervos (1998), Beck ja Levine (2001), DemirgücKunt ja Levine 2001, Rajan ja Zingales (1998, 2001).
7

8 Käytännössä pankki rajoittaa luotonsaajan vapauksia tehdä päätöksiä erilaisten luottosopimukseen sisällytettävien sopimuslausekkeiden eli ns. kovenanttien avulla. Toisinaan
pankin edustaja saattaa myös osallistua yrityksen hallitustyöskentelyyn. Näin tapahtunee kuitenkin yleensä vain silloin, kun yrityksellä on pidempiaikaisia kannattavuusongelmia ja vaikeuksia selvitä velvoitteistaan.
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pankin ja rahoitettavan yrityksen välinen suhde merkitsee myös sitä, että rahoittaja on eräällä tavoin pysyvästi sitoutunut hankkeeseen.
Markkinoiden kautta välittyvässä rahoituksessa rahoituksen saajan ja antajan suhde on sen
sijaan etäinen. Esimerkiksi osakerahoituksessa
yrityksen rahoittajia eli osakkeenomistajia voi
olla lukuisia, eikä yhdelläkään välttämättä ole
sellaista omistusosuutta yrityksestä, että se
mahdollistaisi puuttumisen yrityksen toimintaan. Osakkeenomistajan ei myöskään tarvitse
olla millään tavalla sitoutunut rahoitettavaan
hankkeeseen. Hän voi myydä omistusosuutensa markkinoilla aina silloin kun siellä on riittävästi vaihtoa ja kun markkinoilta saatava hinta
on hänen mielestään oikea. Tämä irtautumismahdollisuus on yksi osa rahoittajan suojaa
markkinakeskeisessä järjestelmässä.
Irtautumismahdollisuutta tärkeämmän suojan markkinakeskeisessä järjestelmässä muodostaa kuitenkin läpinäkyvyys ja eksplisiittiset
sopimukset. Rahoittajan pitää saada tietää
mahdollisimman paljon rahoittamastaan hankkeesta – muussa tapauksessa se ei voi vakuuttua siitä, mitkä ovat hankkeen tuotot ja riskit.
Markkinakeskeisessä järjestelmässä läpinäkyvyys koostuu myös siitä, että rahoituksen ehdot perustuvat tarkkoihin sopimuksiin, joiden
noudattamista suojaavat lainsäädäntö ja oikeusjärjestelmä. Pankkikeskeisessä järjestelmässä muodollisilla sopimuksilla on vähäisempi merkitys ja hanketta koskeva tieto jää pitkälti rahoituksen saajan ja antajan väliseksi yksityiseksi tiedoksi. Tämä tiedon yksityisyys
pankkirahoituksessa muodostaa eräänlaisen
kuoren, joka suojaa etenkin rahoittajaa ulkopuoliselta kilpailulta.
Rahoitussopimukseen liittyvistä vakuuskäytännöstä ja takaisinmaksuehdoista muodostuu
vielä yksi keskeinen tekijä, jonka suhteen pank-
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ki- ja markkinakeskeiset järjestelmät eroavat
toisistaan. Pankki vaatii yleensä lainalle jonkinlaisia reaalisia vakuuksia.9 Tavallisesti pankki
myös vaatii, että rahoituksen saaja maksaa lainan korkoineen tietyn aikataulun mukaisesti.
Markkinaperusteisessa rahoituksessa vakuuksilla on pienempi merkitys. Osakemarkkinoilta haettu rahoitus on periaatteessa ikuista
oman pääoman ehtoista rahoitusta, jota ei tarvitse koskaan maksaa takaisin. Yrityksen ei
myöskään tarvitse välttämättä maksaa osinkoja säännöllisesti ja siten osakesijoitus ei takaa
rahoittajalle tasaista kassavirtaa niin kuin pankkilaina. Osakkeesta tai muusta arvopaperista
saatava tuotto perustuu oleellisesti siihen, miten sen arvo kehittyy.
Mitä erot merkitsevät rahoituksen välityksen
kannalta?
Rahoituksen antajan kannalta on ensisijaisen
tärkeää, että hän voi odottaa saavansa sijoitukselleen sen riskiä vastaavan tuoton. Siten ulkoisen rahoituksen saatavuuden kannalta on keskeistä se, kuinka rahoituksen hakija kykenee sitoutumaan hankkeensa toteutukseen lupaamallaan ja toisaalta rahoittajan toivomalla tavalla.
Pankkirahoituksessa tällainen sitoutuminen toteutuu osaksi rahoituksen saajan ja antajan välisen läheisen suhteen ja osaksi luottosopimukseen liittyvien vakuuksien ansioista. Kiinteässä suhteessa oleva rahoittaja voi erityisen tehokkaasti valvoa rahoitettavaa ja estää väärinkäytöksiä. Tässä suhteessa pankkirahoitus pärjää varsin hyvin markkinaehtoiselle rahoitukselle, jossa rahoittajan etuja eivät suojaa vakuu-

9
Vakuuksien puuttuessa (tai usein myös vakuuksien lisäksi) pankit vaativat varsinkin pienyritysrahoituksessa, että
luoton takaa yksi tai useampi ulkopuolinen taho.

det tai merkittävä välitön vaikutusvalta yrityksen johtoon.
Täytyy kuitenkin huomata, että markkinaehtoisessa rahoituksessa rahoittajan suoja toteutuu eri tavalla kuin pankkirahoituksessa tai
yleisemmin läheiseen suhteeseen perustuvassa
rahoituksessa. Markkinakeskeisessä järjestelmässä suoja syntyy vapaasta tiedonkulusta ja
rahoittajan mahdollisuudesta irrottautua hankkeesta ennen sen valmistumista. Tämä voidaan
ilmaista toisella tavalla. Markkinaehtoisessa rahoituksessa syntyvät rahoitussopimukset edellyttävät markkinoilta likvidisyyttä eli rahoitussopimuksia solmitaan vain, jos ne voidaan myydä markkinoilla suhteellisen helposti. Vaikka
pankki on läheisessä suhteessa rahoitettavaan
ja siten hyvin informoitu rahoittamastaan
hankkeesta, sen hallussa olevaa velkavaadetta
ei ole helppo myydä eteenpäin kolmannelle
osapuolelle. Osaksi tämä johtuu nimenomaan
siitä, että pankin kautta toteutuvassa rahoituksessa hanketta koskeva informaatio jää yksityiseksi. Koska muut eivät tunne sijoituskohdetta hyvin, niiden ei myöskään ole helppoa ostaa
sitä itselleen.
Rahoitusvaateiden heikko likviditeetti on
epäilemättä epäkohta pankkirahoitukseen perustuvassa järjestelmässä. Alhaisen likviditeetin
vuoksi pankki saattaa kuitenkin olla yritykselle varsin uskollinen rahoittaja verrattuna markkinaehtoisiin rahoituslähteisiin. Jos yritys on
kerran luonut kiinteän rahoitussuhteen pankkiin, tämä helpottaa tulevia rahoitusmahdollisuuksia. Parhaimmillaan sitoutunut pankki
edistää yrityksen kehittymistä ja takaa sille jatkuvan tasaisen rahoituksen. Pankki saattaa esimerkiksi pelastaa yrityksen vaikeiden taloudellisten aikojen yli. Tämä on pankkirahoituksen
etu silloin, kun pelastettava yritys on pitkällä
aikavälillä kannattava. Kääntöpuolena on kui187
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tenkin se, että järjestelmä voi myös keinotekoisesti pitää yllä huonosti kannattavaa liiketoimintaa, jonka pitäisi uudistua tai väistyä uusien
alojen tieltä. Maailmalta löytyy lukuisia esimerkkejä, joissa pankki on rahoittajana pyrkinyt pelastamaan huonosti kannattavia yrityksiä,
jotka ovat lopulta ajautuneet konkurssiin.
Pankkisuhteessa kertynyt asiakasinformaatio saattaa edistää uuden hankkeen rahoitusmahdollisuuksia joissakin tapauksissa. Esimerkiksi kun rahoitusta haetaan riskipitoisiin investointeihin uuden teknologian kehittämiseksi, saattaa aikaisempi pitkä pankkisuhde huomattavasti auttaa pankkia arvioimaan asiakkaan luotettavuutta ja kykyjä selviytyä uudesta
haasteesta. Toisaalta vaatimus aikaisemmasta
pankkisuhteesta saattaa vaikeuttaa rahoituksen
välittymistä sellaisille uusille yrityksille, joille ei
ole ehtinyt tällaista suhdetta syntyä. Tästä näkökulmasta uusien yritysten rahoituksen saatavuuden kannalta markkinat tarjoavat potentiaalisesti paremman lähteen kuin pankit.
On kuitenkin huomattava, että markkinaehtoisen rahoituksen menestyksekäs saanti
edellyttää, että yritys kykenee vakuuttamaan
suuren yleisön hankkeensa kannattavuudesta.
Tämä saattaa olla liian kallista etenkin pienelle yritykselle ja monissa tapauksissa voi hyvinkin olla niin, että yrityksen on helpompi kertoa hankkeestaan pankille kuin suurelle joukolle sijoittajia. Markkinarahan hakuun liittyy
myös monia muita kiinteitä kustannuksia, joiden johdosta markkinoilla välittyvät rahoituserät ovat tyypillisesti paljon suurempia kuin
useiden pienten yritysten rahoitustarpeet. On
myös korostettava, että uuden hankkeen rahoitustarve on alkuvaiheessa harvoin niin suuri,
että sitä kannattaisi yrittää hakea markkinoiden
kautta. Siten uuden hankkeen alkurahoitukseen tarvitaan lähes välttämättä ensin pankki
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tai joku muu epäsuoran rahoituksen välittäjä
(vrt. Boyd ja Smith (1996) ja Berger ja Udell
(1998)). Tällainen epäsuora alkurahoitus on
usealla yritykselle erittäin tärkeä ja saattaa antaa mahdollisuuden kehittää yritystä ja sen toimintoja siihen pisteeseen, että lisärahoituksen
haku markkinoilta tulee mahdolliseksi.10
Kuten edellä todettiin, pankkirahoituksessa syntyvät rahoitusvaateet ovat epälikvidejä,
koska rahoitettavaa hanketta koskeva informaatio ei välity suurelle yleisölle. Tämä merkitsee myös sitä, että pankkirahoituksen hinta
ei määräydy kilpailullisesti vaan etupäässä pankin ja rahoituksen saajan välisten voimasuhteiden ja neuvotteluprosessien mukaisesti. Siten
pankkirahoituksen hinta saattaa poiketa merkittävästi todellisesta riskisovitetusta kustannuksesta.11 Koska hinnat eivät määräydy kilpailun perusteella, ne eivät myöskään ohjaa taloudellista toimintaa niin tehokkaasti kuin hinnat kilpailullisilla markkinoilla. Riippumattomuus hintasignaaleista ruokkii itseään. Jos investointipäätökset eivät perustu hintoihin, hintojen ohjaava vaikutus jää heikommaksi, koska ne välittävät vähemmän informaatioita (Rajan ja Zingales, 2001). Tämän seurauksena
merkittäviäkin määriä taloudellisia resursseja
saattaa kohdentua väärin. Markkinakeskeisessä järjestelmässä tilanne on päinvastainen, koska vapaa ja tehokas tiedonkulku johtavat siihen, että hinnat määräytyvät kilpailullisesti.
Kilpailulliset hinnat ovat informatiivisia ja pyrkivät ohjaamaan taloudellisia resursseja oikeisiin kohteisiin.
10 Tähän palataan myöhemmin, kun pohdimme pääomasijoittajien merkitystä uusien yritysten rahoittamisessa.
11
On tyypillistä, että esimerkiksi lainan korko voidaan neuvotella uudelleen useaan kertaan ja että tämä ei välttämättä liity suoraan projektin luontaiseen riskiin.
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Pankkikeskeisessä järjestelmässä hintojen alhainen informaatioarvo puolestaan merkitsee
myös ylimääräistä riskikomponenttia pankille.
Tämän vastapainoksi pankki asettaa rahoitukselleen hiukan korkeamman tuotto-odotuksen
kuin tasapainohinta kilpailullisilla rahoitusmarkkinoilla. Tämä voidaan tulkita niin, että
hyvinä aikoina pankki käyttää monopolivoimaansa periäkseen markkinahintaa korkeampia tuottoja vastapainoksi sille, että sitoutuu
yritykseen ja on valmis antamaan sille rahoitusta alle markkinahinnan silloin kun se joutuu
vaikeuksiin (ks. esimerkiksi Petersen ja Rajan
(1995)). Kilpailullisilla markkinoilla tällaista
mekanismia ei synny. Likviditeetin ansioista
sijoittajalla ei ole kannustimia olla yritykselle
uskollinen: Sijoittaja kohdentaa varansa sinne,
mistä se saa parhaimman riskisovitetun odotetun tuoton. Jos yrityksellä menee heikosti, rahoituslähteet todennäköisesti suuntaavat katseensa uusiin kohteisiin. Voidaan siis ajatella,
että pankkirahoitus on taipuvainen ylläpitämään vanhaa yritystoimintaa, oli se tehokasta
tai ei, ja vastaavasti markkinaehtoinen rahoitus
on taipuvainen ohjaamaan kehitystä uusiin ja
aina tuottavampiin hankkeisiin.
Pankkirahoitukselle ominaiset informaatioongelmat korostuvat silloin, kun rahoitetaan
investointeja aineettomaan (immateriaaliseen)
pääomaan, koska näitä hankkeita koskeva tieto jää todennäköisemmin yksityiseksi (Rajan ja
Zingales, 2001). Tästä johtuen rahoitussopimuksiin liittyvien hintojen informaatiosisältö
on heikko ja vastaavasti pankin perimä preemio
on todennäköisesti korkea nimenomaan silloin,
kun rahoitus kohdistuu henkisen pääomaan ja
tulevaisuuden odotuksiin perustuvaan liiketoimintaan. Koska henkisen pääoman kerääminen
vaatii merkittävää panostusta yrityksen johdolta, rahoittajan perimä korkea preemio saattaa

vähentää yrityksen kannustimia uusien keksintöjen ja innovaatioiden kehittämiseen. Tämän
valossa markkinaehtoinen rahoitus on todennäköisemmin edullisempi rahoituslähde esimerkiksi uusien toimialojen yrityksille.
Pankkirahoituksen vaatimat reaalivakuudet
merkitsevät sitä, että pankkikeskeisessä järjestelmässä investoinnit erityisesti aineettomaan
pääomaan saattavat vaatia ylimääräistä fyysistä
pääomaa, kuten esimerkiksi laitteita tai koneita, jotka voidaan antaa luoton vakuudeksi yrityskiinnityksen yhteydessä. Ylimääräisen fyysisen pääoman kerääminen saattaa johtaa tehottomuuksiin ja laskee yrityksen tuottavuutta.
Koska markkinakeskeisessä järjestelmässä lähdetään siitä, että myös aineeton pääoma – esimerkiksi yrityksen omistamat immateriaalioikeudet – ja tulevat kassavirrat kelpaavat ”vakuuksiksi” tulevista tuotoista, markkinaehtoinen rahoitus on parempi vaihtoehto etenkin
sellaisille hankkeille, joissa ei ole mahdollista
tai ylipäänsä tarvetta omistaa fyysistä pääomaa.
On syytä huomata, että etenkin uusien yritysten pääomat koostuvat etupäässä liikeideoista
ja uusien hankkeiden mahdollisuuksista. Mahdollisuus rahoittaa tällaisia ”pääomamuotoja”
on tärkeä tekijä talouden uudistumiskyvyn ja
talouskasvun kannalta.
Edellä mainitut tekijät viittaavat siihen, että
pankkikeskeisellä järjestelmällä on suhteellinen
etu fyysisen pääoman alojen rahoituksessa verrattuna korkean teknologian tutkimus- ja tuotekehitysaloihin. Koska raskaan pääoman alat
ovat yleensä varsin perinteisiä ja hyvin tunnettuja, hintojen kautta tulevien markkinasignaalien puuttuminen ei myöskään ole niin suuri
ongelma investointipäätöksille. Fyysinen pääoma auttaa hinnan muodostuksessa ja sen avulla yritykset voivat helposti houkutella rahoitusta uusilta rahoittajilta.
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Markkinaehtoinen rahoituksen välittyminen on
taas edukseen etenkin silloin kun talous käy
läpi teknologista murrosta. Tällaisissa tilanteissa rahoitusta haetaan paljon investointeihin aineettomaan pääoman, eli esimerkiksi tutkimusja tuotekehitykseen sekä uuden teknologian
sovelluksiin, joista koituvia lopullisia tuottoja
on vaikea arvioida etukäteen. Koska fyysisen
pääoman osuus on pieni, pankkirahoituksen
hinnoittelu kohtaa ongelmia ja johtaa tehottomuuksiin. Markkinaehtoisen rahoituksen mukanaan tuoma tehokas ja avoin informaation
välittyminen ja markkinahintojen ohjaava vaikutus tekevät siitä paremman rahoitusmuodon
näissä tilanteissa.
3.2 Pääomasijoittaminen ja uusien
hankkeiden syntyminen

Taloustieteellisessä kirjallisuudessa ja myös julkisuudessa on viimeaikoina kiinnitetty paljon
huomioita pääomasijoittamisen merkitykseen
kasvavien yritysten rahoituksessa.12 Monet tutkimukset viittaavat siihen, että aktiivisten pääomasijoittajien mukanaolo rahoitusmarkkinoilla johtaa järjestelyyn, jossa yhdistyy pankki- ja
markkinakeskeisten järjestelmien hyvät puolet
(ks. esim. Rajan ja Zingales, 2001). Koska pääomasijoittaminen on lisääntynyt merkittävästi
myös Suomessa, sen merkitystä on hyödyllistä
pohtia. Seuraavassa käydään lyhyesti läpi sitä,
12 Tässä artikkelissa tästä erityisesti uudehkoille ja kasvaville yrityksille tarkoitetusta riskirahoitusmuodosta käytetään nimitystä pääomasijoittaminen, joka vastaa englanninkielistä termiä ”venture capital”. Suomessa ja Euroopassa
pääomasijoittajat rahoittavat myös ns. johdon yritysostoja
(MBO) ja muita vastaavia jo usein vakiintuneisiin yrityksiin liittyviä rahoitusjärjestelyitä, jolloin yhdysvaltalaisen
terminologian mukaan tulisi puhua ”private equity” -sijoitustoiminnasta.
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mitä pääomasijoittaminen on ja miten siinä yhdistyvät pankki- ja markkinakeskeisten rahoitusmuotojen hyvät puolet.13
Mitä pääomasijoittaminen on?
Pääomasijoittaja sijoittaa yleensä varoja julkisesti noteeraamattomiin yrityksiin eli niin sanottuihin kohdeyrityksiin, joilla on hyvät kehitysmahdollisuudet. Pääomasijoittaja ei ole pysyvä omistaja, vaan pyrkii irtautumaan yrityksestä tietyn määräajan kuluessa. Toisinaan irtautumisesta pyritään sopimaan jo tehtäessä
ensimmäistä pääomasijoitusta. Rahoituksen
tarjoamisen lisäksi pääomasijoittajan tarkoitus
on tuoda liiketoimintaan muuta lisäarvoa ja siten edistää yrityksen arvonnousua. Arvonnousu realisoituu irtautumisvaiheessa, jolloin pääomasijoitusyhtiö myy osuutensa kohdeyrityksessä.
Pääomasijoittajan tuoma lisäarvo rahoituksen lisäksi muodostuu usein strategisesta suunnittelusta, rahoituksen kokonaisjärjestelystä,
hallitustyöskentelystä, johtamisjärjestelmien
kehittämisestä ja toimialatuntemuksesta. Pääomasijoittajan mukanaolo lisää yrityksen uskottavuutta muihin sidosryhmiin nähden ja parantaa mahdollisuuksia saada myös muuta rahoitusta, kuten pankkilainaa. Lisäksi pääomasijoittaja saattaa auttaa uutta yritystä luomaan
hyödyllisiä kotimaisia ja kansainvälisiä yhteyksiä.
Pääomasijoitus tehdään tyypillisesti osakesijoituksena tai käyttämällä sellaisia rahoitusinstrumentteja, jotka voidaan muuttaa osakeomistukseksi. Pääomasijoittajien tekemien sijoitusten koot vaihtelevat, mutta tyypillisesti
Pääomasijoitustoiminnan keskeisimpiä piirteitä ovat tarkastelleet mm. Gombers ja Lerner (2000) ja Kaplan ja
Strömberg (2001).
13
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pääomasijoittajat omistavat vähemmistöosuuden yrityksen osakepääomasta. Enemmistön
omistaa yrittäjä tai omistus jakautuu usealle taholle niin, että kenelläkään ei ole yksin enemmistöä. Pääomasijoittajat vaativat kuitenkin
yleensä rahoitusta antaessaan, että ne saavat
omistusosuuteensa nähden hyvät mahdollisuudet vaikuttaa yrityksen toimintaan ja kehittymiseen. Tämä merkitsee sitä, että pääomasijoittajilla on vahva päätöksentekijän ja ”valvojan”
asema yrityksessä aina siihen asti, kunnes kohdeyrityksestä irtaudutaan.
Pääomasijoittajan tavoite on saada sijoittamilleen varoille riittävä tuotto. Vaadittu tuotto-odotus riippuu rahoitettavan yrityksen onnistumiseen liittyvästä riskistä. Vasta perusteilla tai ns. siemenvaiheessa olevan yrityksen sijoituksen tuotto realisoituu ja määräytyy vasta
useiden vuosien kuluttua. Ennen realisointia
pääomasijoittaja ei saa sijoitukselleen yleensä
mitään tuottoa. Tämä merkitsee sitä, että pääomasijoittajan saama tuotto määräytyy kokonaan yrityksen arvonnousun mukaan.
Miten pääomasijoittaja edistää uusien
hankkeiden rahoitusta?
Pääomasijoittaja etsii, rahoittaa ja edistää sellaisia korkeiden tuotto-odotusten riskihankkeita, joiden on vaikea saada rahoitusta muista
rahoituslähteistä. Tällaisten hankkeiden tunnusmerkkeihin kuuluvat korkean tai täysin
uuden teknologian hyödyntäminen, pitkään
jatkuvat negatiiviset kassavirrat, merkittävä
epävarmuus tulevista tuotoista ja tarve investoida aineettomaan pääomaan. Näiden hankkeiden alkuperäisillä keksijöillä ja alkuunpanijoilla voi olla hallussaan merkittävästi henkistä
(intellektuaalista) pääomaa, mutta tämä ei kelpaa vakuudeksi tavanomaisille rahoituksenvälittäjille kuten pankeille. Hankkeiden keksijöi-

den voi olla myös mahdotonta saada rahoitusta arvopaperimarkkinoilta, koska heillä ei ole
mitään keinoa saada suurta yleisöä vakuuttumaan heidän kyvyistään, motiiveistaan, uskollisuudestaan hankkeelle ja ylipäänsä hankkeen
kannattavuudesta.
Pääomasijoittajan varsinainen tehtävä on
jalostaa juuri korkeariskisiä, usein innovatiivisia hankkeita tai yrityksiä sellaiseen vaiheeseen,
että myös muut sijoittavat ovat kiinnostuneita
sijoittamaan niihin. Toisin sanottuna pääomasijoittajan tehtävä on lisätä näiden hankkeiden
likvidisyyttä. Tämä tapahtuu muokkaamalla
yrityksen johtamis- ja valvontaprosessit sellaisiksi, että etäisemmätkin tai vähemmän erikoistuneet sijoittajat voivat sijoittaa yritykseen ja
ottaa sen mahdollisesti haltuunsa. Pääomasijoittaja pyrkii vähentämään yrityksen riippuvuutta sen perustajista muokkaamalla yritystä
organisaatioksi, jota voi johtaa kuka tahansa
ammattimainen yritysjohtaja. Tämä edistää
etäisten sijoittajien asemaa, koska ammattijohtaja on helpompi korvata kuin perustaja.
Pääomasijoittajat pyrkivät varmistamaan,
että uuden hankkeen perustajat käyttäytyvät
niiden toivomalla tavalla oikeastaan samoin
periaattein kuin pankit pyrkivät varmistamaan
luoton takaisinmaksun. Omistusosuuksien ja
muiden valvonta- ja ohjauskeinojen kautta pääomasijoittajan ja hankkeen perustajan välille
syntyy läheinen suhde. Tällä tavoin pääomasijoittaja saa tarvitsemansa otteen yrityksen johdosta ja voi estää esimerkiksi väärinkäytöksiä.
Läheisestä suhteesta ei kuitenkaan aiheudu samanlaisia tehottomuuksia kuin pankkirahoituksessa saattaa syntyä. Selitys piilee siinä, että
pääomasijoittajan tavoite on alkurahoituksen
jälkeen irtautua hankkeesta. Jotta se onnistuisi
tässä, sen tulee tehdä rahoittamastaan hankkeesta mahdollisimman ”helposti myytävä”.
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Siten pääomasijoittajalla ei ole kannustinta piilotella hanketta koskevaa tietoa vaan päinvastoin, sillä on tarve muokata yrityksestä niin
avoin ja läpinäkyvä, että myös muut, etäisemmätkin sijoittajat, pystyvät tehokkaasti arvioimaan yrityksen menestysmahdollisuuksia ja
valvomaan etujaan yrityksen rahoittajina. Koska pääomasijoittaja haluaa jatkaa rahoitustoimintaa nykyisistä hankkeista irtautumisen jälkeenkin, sillä ei ole myöskään kannustinta valehdella tai kehittää yritystä vain näennäisesti.
Pääomasijoittajan täytyy säilyttää uskottavuutensa omien rahoittajiensa silmissä ja niiden sijoittajien silmissä, jotka ovat mahdollisia uusien
kohdeyritysten ostajia tulevien irtautumisten
yhteydessä.
Pääomasijoittajien tavoitteena on siis kasvattaa ja kehittää kohdeyrityksiään siten, että
ne voidaan joko myydä muille yrityksille tai listata pörssiin julkisen kaupankäynnin kohteeksi. Tästä syntyy kiinteä yhteys pääomasijoittamisen ja arvopaperimarkkinoiden välille. Pääomasijoittajien irtautumistarpeiden vuoksi pääomasijoitustoimialan pitkän aikavälin kehityksen kannalta on tärkeää, että rahoitusjärjestelmä luo aktiivisesti irtautumismahdollisuuksia.14 Koska kannattavimmat irtautumiset ovat
kohdeyrityksien listautumisia tai yritysmyyntejä
ns. teollisille ostajille, on esitetty, että osakemarkkinakeskeinen rahoitusjärjestelmä tukee
pääomasijoitustoimialaa pankkikeskeistä järjestelmää paremmin (ks. esimerkiksi Black ja Gilson (1998) ja Jeng ja Wells (2000)).

14 Ali-Yrkkö, Hyytinen ja Liukkonen (2001) tarkastelevat
Suomen rahoitusmarkkinoita pääomasijoittajien irtautumistarpeiden kannalta.
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4. Onko yritysrahoituksen
markkinaehtoistuminen
yhteydessä Suomen toimialarakenteen viimeaikaisiin
muutoksiin?
Ulkoisen rahoituksen saatavuus ja sen ehdot
ovat muuttuneet Suomessa sitä mukaa kun
Suomen rahoitusmarkkinat ovat monipuolistuneet ja laajentuneet. Markkinaehtoisen rahoituksen lisääntymisen ja pääomasijoitustoimialan kehittymisen myötä uusilla ja kasvavilla
yrityksillä on nykyisin paremmat mahdollisuudet ulkoisen rahoituksen saamiseen. Teorian
mukaan markkinaehtoisen rahoituksen parempi saatavuus on myös todennäköisesti tehostanut uusien ja vanhojen yritysten sellaisten
hankkeiden toteuttamismahdollisuuksia, jotka
kohdistuvat uusille ja samalla sijoittajan näkökulmasta epävarmoille aloille. Erityisesti niillä
korkean teknologian yrityksillä, joilla on vain
vähän fyysistä pääomaa, on nykyisin paremmat
rahoitusmahdollisuudet kuin aikaisemmin.
Miltä viime vuosikymmenten toimialarakennemuutokset näyttävät näiden rahoitusmarkkinamuutosten valossa? Onko kansantalouteen
noussut sellaisia uusia aloja, jotka eivät olisi
voineet syntyä tai kasvaa aikaisemmissa yksipuolisten, pankkikeskeisten rahoitusmarkkinoiden oloissa? Ovatko erityisesti tietointensiiviset alat kasvattaneet osuuksiaan sitä mukaa
kun rahoitusmarkkinat ovat monipuolistuneet
ja kehittyneet?15
Metsä- ja metalliteollisuus ovat perinteisesti
muodostaneet merkittävän osan Suomen talouden kivijalasta. Nämä alat käyttävät suhteelli15
Eri teollisuudenalojen riippuvuutta ulkoisesta rahoituksesta on tutkittu perusteellisesti mm. yhdysvaltalaisella yritysaineistolla (ks. Rajan ja Zingales (1998)).
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Kuvio 8. Tuotannon arvo Suomen suurimmilla toimialoilla vuosina 1980–2000, vuoden 1995 hinnoin

Lähde: Suomen Pankki.

sen paljon fyysisistä pääomaa ja niiden tuotantotekniikka on luonteeltaan varsin pysyvää.
Tutkimus- ja tuotekehityksellä on – ainakin
perinteisesti – ollut suhteellisen pieni merkitys
näiden alojen toiminnassa. Näiden alojen tekemät investoinnit on lähes poikkeuksetta rahoitettu rahoituslaitoksien luotoilla, ja perinteisesti suomalaisilla pankeilla ja vakuutusyhtiöllä on
ollut keskeinen asema näiden yritysten omistajina ja rahoittajina.
Perinteisten raskaan teollisuuden alojen
rinnalle on 1990-luvulla kuitenkin noussut voimakkaasti elektroniikkateollisuus, johon sisältyvät mm. tieto- ja viestintäteknologia-alat.
Tämä uusi ja viime aikoina voimakkaasti kasvanut teollisuudenala on pitkälti sellaista yritys- ja tuotantotoimintaa, jossa fyysisen pää-

omaan osuus on varsin vähäinen ja vastaavasti
aineettoman pääoman osuus suuri. Voidaan
väittää, että ulkoisen rahoituksen saaminen
pankeista on elektroniikkateollisuuden yrityksille pääsääntöisesti vaikeampaa kuin metsä- ja
metalliteollisuuden yrityksille, joiden investoinnit kohdistuvat etupäässä vakuuksiksi kelpaavien koneiden ja laitteiden hankintaan. Tästä
näkökulmasta onkin mielenkiintoista havaita,
että elektroniikkateollisuus on kasvattanut suhteellista osuuttaan melko tarkasti sitä mukaa
kun Suomen rahoitusmarkkinat ovat muuttuneet (ks. kuvio 8).16, 17
Metsäteollisuuteen on laskettu nykyisen toimialaluokituksen mukaan alat: DD (puutuotteiden valmistus) ja DE21
(massan, paperin ja paperituotteiden valmistus). Metalli-

16
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Kuvio 9. Kiinteän pääoman investoinnit metalli-, metsä- ja elektroniikkateollisuudessa, vuoden 1995 hinnoin

Lähde: Suomen Pankki.

Metsä-, metalli- ja elektroniikkateollisuuden
kiinteiden investointien (kiinteän pääoman
bruttomuodostuksen) aikaurat myös kuvastavat hyvin tapahtunutta muutosta (ks. kuvio 9).
Vielä 1980-luvulla elektroniikkateollisuuden
investoinnit olivat vain murto-osia metsä- ja
metalliteollisuuden investoinneista. 1990-luvun
alkupuolelta lähtien elektroniikkateollisuuden
investoinnit ovat kasvaneet voimakkaasti ja
teollisuuteen on laskettu alat: DJ27 (perusmetallien valmistus), DJ28 (metallituotteiden valmistus), DK (koneiden ja
laitteiden valmistus, ja DM (kulkuneuvojen valmistus).
Elektroniikkateollisuuden toimialakoodi on DL.
17 On tietenkin syytä korostaa, että Nokian menestys selittää merkittävän osan elektroniikkateollisuuden tuotannon
arvon kasvusta.
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vuosina 1999 ja 2000 ne olivat jo lähes yhtä
suuret kuin metsäteollisuudella, joka on perinteisesti ollut Suomen suurin toimiala. On syytä korostaa, että elektroniikkateollisuuden investoinnit kohdistuvat huomattavasti enemmän korkeaan teknologiaan kuin vertailun
kohteena olevien ns. raskaan teollisuudenalojen investoinnit.
Edellä esitettyjen havaintojen perusteella
näyttää siltä, että elektroniikkateollisuuden
pääomainvestointien voimakas kasvu 1990-luvulla on varsin hyvin sopusoinnussa rahoitusmarkkinoiden muutosten kanssa. Rahoitusmarkkinoiden kansainvälistyminen, osakemarkkinoiden korostuminen ja pääomasijoitustoimialan kasvu ovat todennäköisesti parantaneet elektroniikkateollisuuden yritysten rahoi-
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Kuvio 10. Kiinteän pääoman tuottavuus koko teollisuudessa ja elektroniikkateollisuudessa, indeksi 1980 = 100

Lähde: Suomen Pankki.

tusmahdollisuuksia verrattuna aikaisempaan
tilanteeseen, jossa rahoitus välittyi pääasiassa
kotimaisten pankkien kautta. Vanhassa pankkijärjestelmässä elektroniikkateollisuuden kaltainen paljolti henkiseen pääoman perustuva
yritystoiminta ei olisi voinut mitä todennäköisimmin saada rahoitusta yhtä helposti. Näitä
päätelmiä tukevat luvussa 2 tehdyt havainnot
yritysten rahoitusvelkojen jakauman muutoksista: Pankkirahoituksen osuus on vähentynyt
merkittävästi 1990-luvulla ja vastaavasti osakerahoituksen (tai laajemmin markkinarahoituksen) osuus on kasvanut dramaattisesti.18

Myös elektroniikkateollisuuden tuottavuuskehitys sopii yhteen rahoitusmarkkinoiden muutosten kanssa. Elektroniikkateollisuuden pääoman tuottavuus on lähtenyt huimaan nousuun
1990-luvulla verrattuna koko teollisuuden kehitykseen (ks. kuvio 10). Epäilemättä tämä havainto voidaan tulkita niin, että rahoitusmarkkinoiden uudistuminen ja markkinoiden korostuminen ovat johtaneet siihen, että yritysten
toiminta on tehostunut, kun sijoittajat ovat
mm. asettaneet rahoitukselle aikaisempaa
eksplisiittisemmän tuottovaatimuksen.19 Myös
kansainvälistyminen on merkinnyt sitä, että

18
Varsinaista syy-seuraussuhdetta rahoitusmarkkinoiden
kehityksen ja yritysten toimilalarakenteen muutoksen välillä on luonnollisesti vaikea luotettavasti osoittaa, eikä se
siten ole tämän kirjoituksen tavoite.

19
1990-luvun alkupuolella toteutettu pääomaverouudistus
saattaa osaltaan selittää 1990-luvun pääoman tuottavuuskehitystä. Vanhan järjestelmän anteliaat pääomavähennykset
kannustivat ylimääräiseen fyysisen pääoman muodostuk-
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suomalaisilta yrityksiltä on vaadittu samaa tehokkuutta ja että niihin tehtäviltä investoinneilta samoja tuotto-odotuksia kuin sijoituksilta
kansainvälisille markkinoille.20 Voidaankin ajatella, että rahoitusmarkkinoiden kehityksen ja
muutosten myötä ne ovat yhä tehokkaammin
voineet kanavoida rahoitusta toimialoille, joissa riskit ovat suuret mutta tuotto-odotukset
korkeat. Rahoituksen aikaisempaa ’’tehokkaampi’’ kohdentuminen on mahdollisesti
tuottanut sellaisia investointeja, jotka ovat tukeneet tuottavuuden kasvua.21
Perinteisen teollisuuden suhteellisen vaatimaton tuottavuuskehitys viittaa myös siihen,
että muiden tuottavuuteen vaikuttaneiden tekijöiden ohella, rahoituslaitosrahoitus ei ole
kyennyt ohjaamaan näitä teollisuudenaloja
välttämättä kovin tehokkaasti. Päätelmä sopii
hyvin yhteen edellä esittämiemme teoreettisten
argumenttien kanssa. Osaltaan kehitykseen on
kuitenkin varmasti vaikuttanut myös pankkikriisi, jonka vuoksi pankkien mahdollisuudet
seen: investointeja tehtiin verojen välttämiseksi. Nykyinen
järjestelmä on neutraali eri pääomalajien suhteen ja siksi
pääomaa hankitaan tehokkaammin.
20 Ks. myös Huolman, Walden, Pulkkinen, Ali-Yrkkö, Tainio ja Ylä-Anttila (2000).

Markkinoiden kautta välittyvän rahoituksen merkityksen
kasvu on linjassa myös tutkimus- ja tuotekehitysinvestointien kasvun kanssa. Vielä 1980-luvun puolivälissä tutkimusja tuotekehitystoimintaan käytettiin alle kaksi prosenttia
BKT:stä kun vuonna 2001 vastaavan luvun on arvioitu olevan yli 3,5%. Tämäkin havainto on sopusoinnussa edellä
esittämiemme teoreettisten päätelmien kanssa. On kuitenkin hyvä huomata, että Nokian tutkimus- ja kehitystoiminta nostaa Suomen tutkimus- ja kehitysmenoja menoja suhteessa BKT:hen melko paljon. Ilman Nokiaa Suomen tutkimus- ja kehitysmenot suhteessa BKT:hen olisivat noin 2.4%
(Ali-Yrkkö ja Hermans 2002). Julkisen rahoituksen osuus
kaikista tutkimus- ja kehitysmenoista on Suomessa kuitenkin alle OECD:n ja EU:n keskiarvon.
21
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ja halukkuus rahoittaa uusia innovatiivisia
hankkeita tai korkeiden riskien yrityksiä väheni 1990-luvun alkupuolella. Tuolloin supistumaan lähtenyt luotonanto onkin pankkikriisikokemusten myötä suunnattu vain suhteellisen
turvallisiin investointihankkeisiin.22 Vastaavasti elektroniikkateollisuuden kasvua 1990-luvulla rahoittaneet uudet markkinaehtoiset rahoituslähteet ovat vaatineet korkeita tuotto-odotuksia ja samalla edellyttäneet tehokasta pääoman käyttöä – markkinoiden ohjaava vaikutus näyttää toimineen niin kuin teoria ennustaa.

5. Lopuksi
Viimeisten kahden vuosikymmenen aikana
Suomen rahoitusmarkkinat ovat muuttuneet
suljetusta, säädellystä ja pankkikeskeisestä järjestelmästä asteittain yhä monipuolisempaan,
kansainvälisempään ja arvopaperimarkkinapainotteisempaan rahoitusympäristöön. Osakemarkkinoiden merkityksen kasvu rahoituksen
välityksessä on parantanut uusien, innovatiivisten ja riskialttiiden yritysten ja hankkeiden rahoitusmahdollisuuksia verrattuna tilanteeseen
1980-luvulla, jolloin rahoitus välittyi pääsääntöisesti rahoituslaitosten, erityisesti pankkien,
kautta. Myös pääomasijoitustoimialan voimaIlman pankkikriisiä pankkisektori olisi saattanut paremmin uudistaa vanhaa teollisuutta, sillä lähes koko 1990-luvun pankit joutuivat keskittymään kriisistä selviämiseen.
Pankkikriisi on toisaalta vaikuttanut varmasti myös kansantalouden omistusrakenteisiin, sillä rahoituslaitokset ovat
nykyisin selvästi vähemmän tärkeitä omistajia verrattuna
siihen, mitä ne ovat perinteisesti Suomessa olleet. Tämä
omistajarakenteiden muutos on voinut myötävaikuttaa mm.
yritysrakenteiden muutoksiin ja talouden uudistumisedellytyksiin. Pankkikriisin ”nettovaikutusta” talouden uudistumiskykyyn on tästä(kin) syystä vaikea arvioida.
22
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kas kasvu on osaltaan parantanut uusien riskipitoisten hankkeiden rahoituksen saatavuutta.
Tärkeä yhteys pääomasijoittamisen ja arvopaperimarkkinoiden välille syntyy siitä, että pääomasijoittajien tavoitteena on kasvattaa ja kehittää yrityksiään niin, että ne voidaan joko
myydä muille yrityksille tai listata pörssiin.
Suomen toimialarakenteen viimeaikaiset
muutokset ovat varsin hyvin sopusoinnussa rahoitusmarkkinoiden rakennemuutoksen kanssa. Pankkirahoitukseen nojaavien perinteisten
raskaiden, metsä- ja metalliteollisuuden, alojen
rinnalle on noussut nopeasti kasvava korkean
teknologian elektroniikkateollisuus. Tämä Suomen uusi teollisuusveturi on voimistunut sitä
mukaa kun rahoitusmarkkinat ovat uudistuneet ja monipuolistuneet. Vaikka tekemämme
yksinkertaiset aikasarjavertailut eivät todista
varsinaista syy-seuraussuhdetta, näyttää melko
ilmeiseltä, että elektroniikkateollisuuden immateriaaliseen pääomaan kohdistuneet korkeiden tuotto-odotusten riskipitoiset investoinnit
ovat edellyttäneet uusia markkinaehtoisia rahoituslähteitä, jotka – toisin kuin perinteinen
pankkirahoitus – ovat voineet rahoittaa tällaisia vähän fyysistä vakuuspääomaa ja pitkiä negatiivisia kassavirtoja tarjoavia hankkeita.
Näyttää siltä, että teknologinen kehitys jatkuu nopeana. Voidaankin ajatella, että Suomen
taloudellinen hyvinvointi ja talouskasvu perustuvat yhä enemmän uuteen ja innovatiiviseen
yritystoimintaan. Tällaisen rakennemuutoksen
oloissa tarve kanavoida talouden resursseja ja
pääomia uusille kasvaville toimialoille on ilmeinen. Jotta talouden uudistumis- ja siten kilpailukyky säilyisivät jatkossakin, on tärkeää huolehtia siitä, että Suomen rahoitusmarkkinat
pysyvät monipuolisina ja julkiset osakemarkkinat toimivat tehokkaasti. "
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