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1. Johdanto

P

ääomamarkkinoiden kansainvälistyminen on
tärkeä osa yleistä globalisoitumiskehitystä, joka
koskettaa niin yrityksiä kuin kotitalouksia. Käsittelen tässä kirjoituksessani ainakin seuraavaa
kolmea kysymystä: Miten ja keiden ehdoilla
pääomamarkkinoiden sääntely muuttuu? Miten pääomamarkkinoiden ja pääomanliikkeiden valvonta toimii globaalissa kontekstissa?
Miten pääomien vapaa liikkuminen vaikuttaa
suomalaisten yritysten tulevaisuuteen? Siirtyykö suomalainen riskipääoma muualle ja kykenevätkö suomalaiset yritykset kilpailemaan
kansainvälisestä pääomasta? Erityisesti kysymykset Suomen menestymisen mahdollisuuksista yhä vapaampien pääomanliikkeiden ja
tuotannon globalisaation maailmassa ovat puhuttaneet viime aikoina.
Kirjoitukseni jakautuu seuraaviin osiin. Ensiksi tarkastelen pääomanliikkeiden kansainvä1
Tämä kirjoitus perustuu esitelmääni Asianajotoimisto
Roschier Holmberg Oy:n Studia Globalia tilaisuudessa
3.5.2005. Esittämäni näkemykset ovat omiani, eivätkä välttämättä edusta Suomen Pankin kantaa.
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listymistä lähihistorian valossa sekä sitä, mitä
esteitä kehityksellä vielä on ja mitä hyötyjä voidaan edelleen saavuttaa. Toiseksi kuvailen niitä konkreettisia muutoksia, joita markkinoilla
ja niiden riskeissä on viime aikoina tapahtunut.
Tämän jälkeen tarkastelen rahoitusmarkkinoiden sääntelyn ja valvonnan kehitystä. Lopuksi
pohdin pääomamarkkinoiden globalisoitumisen vaikutuksia ja riskien hallinnan haasteita
Suomen kannalta.

2. Pääomamarkkinoiden
kansainvälistyminen
On hyvä tehdä ero pääomamarkkinoiden globalisoitumisen ja reaalitalouden globalisoitumisen välillä, vaikka nämä kulkisivatkin osittain
käsi kädessä. Portfoliosijoitukset osakkeisiin ja
joukkovelkakirjoihin sekä kansainvälinen
pankkitoiminta ovat puhtaimmillaan pääomamarkkinoiden globalisoitumista. Yritykset, rahoituslaitokset ja valtiot hankkivat rahoitusta
näiltä markkinoilta. Sen sijaan merkittävä osa
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Kuvio 1. Ulkomaiset saamiset/BKT.

suorista sijoituksista maasta toiseen liittyy tavaroiden ja palveluiden tuotannon globalisoitumiseen. Keskityn kirjoituksessani puhtaisiin
rahoitusvirtoihin, mutta kommentoin lyhyesti
myös suorien sijoitusten kehitystä, kun tarkastelen lopuksi Suomen asemaa.
Pääomamarkkinoiden kansainvälistymisen
vauhti on ollut nopea viimeisen 60 vuoden aikana. Oheinen kuvio kertoo, miten ulkomaisten saamisten osuus johtavissa kehittyneissä
maissa on kasvanut voimakkaasti sotien jälkeen
(kuvio 1). Kasvu on kiihtynyt entisestään viime vuosina.
Pääomamarkkinoiden kansainvälistymisen
taustatekijöitä ovat olleet teknologian kehitys,

sääntelyn purkamisen myötä lisääntynyt kilpailu, kansainvälisen kaupan vapautuminen sekä
markkinatalouteen perustuvan talousjärjestyksen leviäminen. Pääomamarkkinoiden kansainvälistymistä edistävien hankkeiden taustalla on
näkemys siitä, että vapaa kauppa ja pääomanliikkeet ovat tärkeitä välineitä taloudellisen kasvun lisäämiseksi. Tätä näkemystä on viime vuosina myös kritisoitu, koska pääomanliikkeiden
vapautumisen myötä monissa maissa on koettu rahoituskriisejä, jotka ovat aiheuttaneet suuria taloudellisia kustannuksia.
Talousteorian mukaan rahoitusmarkkinoiden tehtävä on koota yhteen taloudenpitäjien
säästöt, kohdentaa ne tehokkaiksi reaali-inves339
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toinneiksi ja mahdollistaa investointeihin liittyvän taloudellisen riskin jakaminen mahdollisimman laajalle omistaja- ja sijoittajajoukolle.
Teoriassa täydellisin riskien hajautus ja säästöjen tehokas kohdentuminen saavutetaan täysin
globalisoiduilla pääomamarkkinoilla. Riskien
hajautuksesta on osoitettu olevan hyötyä, vaikka maiden välillä olisi valuuttakurssiriskejä.
Täysin globalisoituneilla pääomamarkkinoilla
investointikohteen sijaintimaalla ei ole merkitystä rahoituksen saatavuuden kannalta. Ainoastaan investointikohteen riski- ja tuottonäkymät ratkaisevat.
Tällä tavoin määritellystä ideaalista ollaan
vielä kaukana. Esimerkiksi osakesijoitusten
painotus kotimaahan on eri maissa edelleen
hyvin suuri. Esimerkiksi Yhdysvalloissa vuonna 2001 ulkomaisten osakkeiden osuus oli vain
22 prosenttia siitä, mikä olisi amerikkalaisten
kannalta hyvin hajautettu optimaalinen kansainvälinen salkku. Jos kehitys jatkuu kohti
perinteisen talousteorian ennustetta, pääomamarkkinoiden globalisoituminen jatkuu pitkään voimakkaana.
Miksi markkinoiden globalisoituminen ei
ole sitten edennyt vieläkin pidemmälle, mitä se
tällä hetkellä on? Miksi olemme edelleen kaukana talousteorian optimista? On selvää, että
pitkään kehitystä kahlitsivat erilaiset pääomanliikkeiden esteet. Jos maan pääomamarkkinoiden avoimuutta kuvataan indeksiarvolla 0–12,
kuten IMF:n seuranta-aineistoon perustuvassa
tutkimuksessa on tehty, Yhdysvallat on ollut
lähes yhtäjaksoisesti täysin avoin vuodesta 1950
lähtien. Sen sijaan esimerkiksi Iso-Britannian
indeksiarvo oli samana vuonna vain 3.5 ja se
nousi 12:een vasta vuonna 1979. Vuonna 1999
indeksin keskiarvo kehittyneissä maissa oli
11.6, eli nykypäivänä niissä vallitsee lähes täysi avoimuus. Pääomaliikkeiden välittömät es340

teet eivät siis yksin kykene selittämään pääomamarkkinoiden globalisoitumisessa edelleen vallitsevaa vajausta (Stulz, 2005).
Yksi luonteva selitys siihen, miksi yrityksen
kotimaa on edelleen todennäköisin rahoituksen lähde, ovat erilaiset informaatio-ongelmat.
Tieto yritysten luottokelpoisuudesta, tuottonäkymistä, johtamisesta ja hallintotavasta on
usein hyvin paikallista, varsinkin mitä pienemmistä yrityksistä on kyse. On jonkin verran
näyttöä siitä, että yritys voi parantaa tunnettuuttaan listautumalla myös ulkomaille.
Professori Rene Stulz, Amerikan rahoitustutkijoiden yhdistyksen puheenjohtaja, on äskettäin korostanut erilaisten agentuuriongelmien merkitystä rahoituksen globalisoitumisen
esteenä ja siten sijoitusten kotimaavinouman
selityksenä (Stulz, 2005). Hän kiinnittää huomiota siihen, että Yhdysvalloissa tyypillinen,
hajautetusti omistettu osakeyhtiö on muualla
maailmassa edelleen suhteellisen harvinainen.
On tavallista, että listatulla yrityksellä on valtaapitävä suuromistaja tai suuromistajaryhmä,
usein perhe. 48 maan otoksessa, jossa ovat
mukana kaikki kehittyneet maat, pörssiyrityksen sisäpiiriläisiksi laskettavien omistajien
osuus on tyypillisesti noin 50 %.
Stulz erottaa kaksi agentuuriongelmaa, jotka voivat johtaa siihen, että keskittynyt omistajarakenne on yrityksen kannalta parempi ratkaisu kuin laajalle hajautunut omistus. Ensimmäinen näistä koskee vähemmistöosakkaiden
suojaa. Mitä heikompi vähemmistöosakkaiden
suoja on, sitä vaikeampi yrityksen on houkutella laajaa, hajautunutta sijoittajajoukkoa
omistajikseen. Huono vähemmistöosakkaiden
suoja on Stulzin mukaan keskittyneen omistuksen syy, ei sen seuraus. Toinen agentuuriongelma liittyy siihen, miten valtio kohtelee yritystoimintaa. Jos valtion erilaiset interventiot ovat
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merkittävä taloudellinen rasite yritykselle, keskitetty omistajuus voi silloinkin olla hajautettua omistajuutta tehokkaampi järjestely yrityksen kannalta. Valtion interventiot liittyvät esimerkiksi verotukseen, mutta eivät suinkaan rajoitu siihen.
Yhteenvetona Stulzin ajatuksista voidaan
todeta, että puutteellinen vähemmistöosakkaiden suoja ja valtion luoma epävarma toimintaympäristö voivat olla merkittävä syy siihen,
miksi keskitetty omistajuus on edelleen verraten yleistä maailmassa. Keskittynyt omistajuus
voi puolestaan rajoittaa yritysten ja osakemarkkinoiden kasvua. Yritysrahoituksen ja omistajuuden kotimaisuusaste säilyy suurena, eivätkä
pääomamarkkinat ole niin kansainvälistyneet
kuin ne voisivat olla.
Yhdysvaltojen yritysskandaalit ovat toisaalta osoitus siitä, että myös hajautuneeseen omistukseen liittyy ongelmia. Ongelmat johtuvat siitä, että yritysjohdon omistajakontrolli ei ole
aina riittävää hajautetusti omistetuissa yrityksissä. Osakekurssiin sidotut palkitsemisjärjestelmät periaatteessa sitovat yhteen omistajien
ja johdon taloudelliset intressit, mutta käytännössä ne tarjoavat myös kannustimen kasvattaa kurssia keinolla millä hyvänsä. Asiaan on
puututtu muuttamalla tilintarkastuskäytäntöjä
ja vahvistamalla yhtiöiden hallitusten riippumattomuutta. Keskeistä olisi pitää huolta myös
siitä, että institutionaalisilla sijoittajilla on riittävät mahdollisuudet tarvittaessa käyttää osakkeenomistajan valtaa yrityksissä.
Stulzin näkemykset sekä yritysskandaalien
taustat korostavat sitä, että yrityksiä ja niiden
hallintoa koskevalla lainsäädännöllä on keskeinen merkitys kansainvälisten rahoitusmarkkinoiden kehittymiselle. Nykyään myös taloustieteilijät ymmärtävät paremmin toimivan rahoitusjärjestelmän ja lainsäädäntökulttuurin väli-

sen kytkennän. Tästä on osoituksena myös ns.
law and finance -tutkimussuuntaus, joka on
tullut suosituksi rahoitustutkimuksen piirissä
viime vuosina.
Ennen kuin siirryn tarkastelemaan kansainvälisillä rahoitusmarkkinoilla ja niiden riskeissä tapahtuneita konkreettisia muutoksia, kommentoin lyhyesti EU:n rahoitusmarkkinoiden
integraatiota.
Yhteinen raha, euro, on vähentänyt valuuttakurssiriskejä ja luonut aikaisempaa vakaamman korkoympäristön. Sijoitusten hajautus euroalueella on lisääntynyt. Nämä tekijät ovat
myötävaikuttaneet myös alentuneisiin pääomakustannuksiin. Vertailevat tutkimustulokset
EMU-maiden ja EMU:n ulkopuolisten maiden
välillä osoittavat, että hyöty on ollut suurin
vientiyrityksille sellaisissa maissa, joissa valuutta oli heikko ennen EMU:un liittymistä (Bris
et al., 2003).
Myös Euroopan komission rahoituspalveluiden toimintasuunnitelma lukuisine uudistuksineen on luonut pohjaa pääomamarkkinoiden kehitykselle ja laajentumiselle. EU:n rahoitusmarkkinoiden integraatio ei ole kuitenkaan
vielä edennyt tavoitellulle tasolle. Parhaiten
ovat integroituneet lyhyen rahan tukkumarkkinat, ja edistystä on tapahtunut myös osakemarkkinoilla ja joukkovelkamarkkinoilla. Jos
EU-15 maita verrataan Yhdysvaltojen rahoitusmarkkinoihin, joita pidetään maailman kehittyneimpinä, EU on vielä hyvin pankkikeskeinen rahoitusjärjestelmä, josta oheinen kuviokin
kertoo (kuvio 2). Markkinaehtoisen rahoituksen osuus on selvästi pienempi kuin Yhdysvalloissa. Myös vähittäispankkitoiminnan ja vakuutustoiminnan integraatio EU:ssa on vasta
vähäistä, vaikka Pohjoismaissa olemmekin niiden osalta kehityksen kärjessä.
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Kuvio 2. Päärahoitusmuotojen suhteelliset osuudet 15 EU-maassa ja Yhdysvalloissa (% BKT:sta).

3. Kansainvälisten rahoitusmarkkinoiden ja niiden
riskien kehitys
Kehitys maailmalla on menossa kohti amerikkalaistyyppisiä rahoitusmarkkinoita, vaikka esimerkiksi yrityskulttuuriin ja lainsäädäntöön
liittyvät erot ylläpitävät myös erilaisia rakenteita. Tämä kehitys merkitsee markkinaehtoisen,
eli arvopaperimuotoisen rahoituksen kasvua ja
sitä tukevien johdannaismarkkinoiden kehitystä. Kuvio 3 kertoo esimerkkinä korkopohjaisten OTC-johdannaisten globaalista kasvusta
viime vuosina.
80-luvulla perinteistä pankkirahoitusta pidettiin auringonlaskun alana, ja varsinkin Yh342

dysvalloissa pankkien suhteellinen merkitys
rahoittajina on pienentynyt. Pankit ovat kuitenkin säilyttäneet ja jopa vahvistaneet asemaansa keskeisinä instituutioina kansainvälisillä rahoitusmarkkinoilla. Ne ovat omaksuneet
uusia toimintamuotoja ja vahvistaneet pääomapohjaansa ja riskienhallintaansa – osin kansainvälisen sääntelyn luomien kannustimien tuloksena.
Institutionaalisten sijoittajien, esimerkiksi
sijoitus- ja työeläkerahastojen, merkitys on kasvanut. Kansainvälisen sijoittamisen esteitä on
purettu, ja sijoituskohteiden valikoimaa on laajennettu. Kuvio 4 kertoo Suomessa tapahtuneesta muutoksesta, joka koskee työeläkeyhtiöiden sijoitusten maajakaumaa.
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Kuvio 3. OTC korkojohdannaisten globaalivaihto*).

Yksi viime vuosien merkittävistä kehityspiirteistä on ollut luottojohdannaismarkkinoiden
voimakas kasvu, joka tosin Suomessa on toistaiseksi ollut vähäistä. Toinen keskeinen tekniikka, jota käytetään luottoriskiä sisältävien
salkkujen muodostamiseen ja jälleenmyyntiin,
on arvopaperistaminen. Merkittävää näissä tekniikoissa on se, että luottoriskiä sisältävät rahoitusinstrumentit, kuten pankkiluotot ja joukkovelkakirjat, ovat perinteisesti olleet epälikvidejä. Uudet instrumentit mahdollistavat luottoriskien siirtämisen ja jakamisen laajan sijoittajajoukon kesken.
Luottojohdannaisilla on todennäköisesti
ollut positiivinen vaikutus siihen, miten suuret

kansainväliset rahalaitokset ovat selvinneet viime vuosien ongelmatilanteista. Esimerkiksi
Enronin ja Argentiinan aiheuttamat luottotappiot eivät uhanneet vakavasti yksittäisiä pankkeja, koska luottoriski oli hajautettu laajalle
uusien instrumenttien avulla. Luottojohdannaiset ovat yksi osoitus siitä, miten markkinoiden
kansainvälistyminen, uudet instrumentit ja parempi riskienhallinnan osaaminen ovat parantaneet globaalin rahoitusmarkkinan joustavuutta ja riskinkantokykyä. Yhdysvaltojen keskuspankin pääjohtaja Alan Greenspan on muiden muassa kiinnittänyt tähän huomiota.
Uudet instrumentit voivat kuitenkin aiheuttaa myös uusia riskejä. Luottojohdannaismark343
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Kuvio 4. Yksityisen sektorin työeläkelaitosten sijoitusten jakautuminen alueittain.

kinoita ei ole vielä testattu esimerkiksi laajan
makrotaloudellisen shokin olosuhteissa. Tällöin markkinoilla saattaisi syntyä voimakas
myyntipaine, joka koettelisi markkinoiden likviditeettiä ja ehkä myös luottojohdannaissopimusten juridista pitävyyttä. Luottojohdannaismarkkinoita tutkittaessa on myös havaittu, että
luottoriskiä on päätynyt niiden kautta sellaisille sijoittajille, joiden riskienhallinnan valmiudet eivät välttämättä ole riittävät näiden instrumenttien käsittelyyn. Ei ole myöskään täyttä
kuvaa siitä, kuinka merkittäviä luottoriskinkantajia hedge-rahastot ja vakuutusyhtiöt ovat.
Luottojohdannaismarkkinoista tarvitaan vielä
lisää tietoa.
344

Hedge-rahastot ovat toinen merkittävä ja nopeasti kasvava sijoitusmuoto kansainvälisillä
rahoitusmarkkinoilla. Hedge-rahastojen käyttämät sijoitusstrategiat ovat mitä moninaisimmat. Yhteistä suurelle osalle hedge-rahastoja
on se, että ne pyrkivät ns. absoluuttiseen tuottoon, eli sijoittajan varallisuuden kasvattamiseen myös laskevilla markkinoilla. Koska markkinoiden korko- ja tuottotaso on ollut pitkään
matala, hedge-rahastot ovat kasvattaneet suosiotaan.
Hedge-rahastojen sääntely on vähäistä, koska ne on tarkoitettu lähinnä ammattimaisesti
toimiville vauraille yksityissijoittajille tai institutionaalisille sijoittajille. Kansainvälisten ra-
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hoitusmarkkinoiden vakauden näkökulmasta
hedge-rahastojen seurantaan on kohdistunut
suuri mielenkiinto sen jälkeen, kun yksittäinen
amerikkalaisrahasto, Long-Term Capital Management, joutui vaikeuksiin 90-luvun lopulla.
Hedge-rahastoilla on tärkeä rooli markkinoiden likviditeetin parantajana. Se että hedge-rahastojen toimintaa ei juuri säädellä, antaa
niille mahdollisuuden toimia ostajina markkinoilla silloin, kun muut sijoittajat joutuvat esimerkiksi vakavaraisuussääntelyn pakottamina
myymään riskipositioitaan. Yksittäisen hedgerahaston sijoitukset tietyllä markkinasegmentillä voivat kuitenkin kasvaa niin suuriksi, että jos
rahasto itse joutuu purkamaan positioitaan esimerkiksi rahoittajien painostuksesta, se voi
uhata markkinoiden vakautta. Näin kävi LongTerm Capital Management -rahaston tapauksessa.
Hedge-rahastojen lukumäärä on kasvanut
huomattavasti 90-luvun lopusta, mutta nykyään yksittäisen rahaston painoarvo markkinoilla on todennäköisesti pienempi. Rahastojen
avoimuuden puute koetaan kuitenkin edelleen
ongelmaksi. Hedge-rahastot voivat olla riskien
parkkipaikkoja, joiden laadusta ja suuruudesta ei ole täyttä kuvaa. Lisäksi hedge-rahastojen
läheinen kytkentä monien kansainvälisten
pankkien trading-toimintaan osoittaa, että osa
pankkijärjestelmää kohtaavista riskeistä voi tulla hedge-rahastojen kautta.
Johtopäätöksenä kansainvälisten rahoitusmarkkinoiden viime vuosien kehityksestä voidaan todeta, että markkinoiden laajeneminen
ja monipuolistuminen on parantanut niiden
riskinkantokykyä. Keskeisissä rahoitusinstituutioissa, kuten suurimmissa kansainvälisissä
pankeissa tapahtunut riskienhallinnan kehitys
on myös merkittävä parannus. Markkinoiden
joustavuuden vastapainoksi markkinoiden ja

rahalaitosten välisten kytkentöjen lisääntyminen merkitsee kuitenkin sitä, että mahdolliset
shokit voivat levitä nopeasti laajalle alueelle.
Lisäksi monet kansainvälisistä rahoitusinstituutioista ovat kasvaneet niin suuriksi ja monimutkaisiksi kokonaisuuksiksi, että niiden riskien
ymmärtäminen, hallinta, valvonta ja mahdollisten kriisien hoito voivat muodostua ongelmaksi. Näin ollen koko järjestelmän toimivuutta
uhkaavat systeemiriskit voivat olla toteutuessaan aikaisempaa laaja-alaisempia, vaikka niiden todennäköisyys olisikin pienentynyt. Systeemiriskien analysointi ja hallinta ovat jatkuva haaste rahoitusmarkkinoiden sääntelylle ja
valvonnalle, joita käsittelen seuraavaksi.

4. Sääntelyn ja valvonnan kehitys
Kansainvälisten pääomamarkkinoiden sääntelyn kehityksessä on syytä erottaa toisistaan kaksi trendiä. Ensimmäinen ja varhaisempi niistä
koski sääntelyn purkamista. Pääomanliikkeiden ja korkojen suoranainen säännöstely poistui, kilpailun esteitä vähennettiin ja kansalliset
markkinat avautuivat. Toinen uudempi trendi
on riskienhallintaan ja hyviin toimintatapoihin
liittyvän sääntelyn ja valvonnan kehittäminen.
1980- ja 1990-luvuilla oli monia rahoituskriisejä, kuten Meksikon kriisi, säästöpankkikriisi
USA:ssa ja pankkikriisit Pohjoismaissa sekä lopulta Aasian, Venäjän, Brasilian ja Argentiinan
kriisit. Näiden kokemusten myötä on tultu siihen johtopäätökseen, että markkinat ja ylikansalliset instituutiot tarvitsevat yhteisiä standardeja toimiakseen hyvin ja vakautta vaarantamatta. Myös viime vuosien yritysskandaalit ja
niiden yhteydessä tilintarkastajien ja luokituslaitosten toiminta, sekä yhdysvaltalaisten rahastojen skandaalit, ovat lisänneet sääntelyhankkeita. Toisaalta paine sääntelyn ja valvon345
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nan kehittämiseen tulee mitä suurimmassa
määrin markkinoilta ja johtavista rahoitusinstituutioista, koska sääntelyn ja valvonnan on vastattava markkinoilla tapahtuvaan rahoitusinstrumenttien ja riskienhallintamenetelmien kehitykseen.
Kansainväliset yhteistyöelimet, kuten Baselin pankkivalvontakomitea, Kansainvälinen tilinpäätösstandardilautakunta ja Arvopaperivalvojien komitea, luovat standardeja, joista esimerkiksi pankkien vakavaraisuusvaatimukset ja
tilinpäätösstandardit päätyvät monien maiden
lainsäädäntöön. Standardien yhtenäiseen soveltamiseen eri maiden valvonnassa kiinnitetään
aikaisempaa enemmän huomiota. Esimerkiksi
Baselin pankkivalvontakomitea on perustanut
pankkien vakavaraisuusuudistuksen, eli Basel
II:n, toteutusta koordinoivan työryhmän.
Suuret sääntelyhankkeet, kuten Basel II ja
tilinpäätösvaatimusten uudistus, IFRS, ovat
saaneet suurimman huomion, mutta erilaisia
sääntelyhankkeita on kaiken kaikkiaan suuri
määrä. Esimerkiksi Euroopan komission Rahoituspalvelujen toimintasuunnitelma vuodelta 1999 sisälsi 42 hanketta.
Liiallisen sääntelyn vaara, josta viime aikoina on alettu keskustella, on otettava vakavasti.
Liiallinen sääntely voi tukehduttaa ja uuvuttaa
instituutiot. Instituutioille on annettava riittävästi aikaa jo sovittujen sääntelyhankkeiden läpiviemiseen. Sääntelyn määrä on vakava asia
myös kilpailun näkökulmasta. Keskeisten sääntelyhankkeiden toimeenpanoon liittyvät korkeat kiinteät kustannukset voivat johtaa siihen,
että pienemmät instituutiot eivät kykene menestymään yksin.
Sääntelyn tulisi toisaalta kyetä luomaan
puitteet sille, että markkinoiden itsesäätelyllä
ja markkinakurilla on edellytykset toimia tehokkaasti. Toimivan markkinakurin edellytyk346

senä on laadukas ja riittävä informaatio, jota
esimerkiksi Basel II uudistuksen kolmas pilari
korostaa.
Muita sääntelyn ja valvonnan haasteita ovat
lisääntyvät toimialaliukumat pankki- ja vakuutussektorin sekä muiden rahoituspalveluiden,
kuten omaisuudenhoidon, välillä. Vakuutussektorilla on käynnistynyt Solvenssi II:ksi kutsuttu vakavaraisuusvaatimusten uudistusprosessi, joka periaatteessa vastaa pankkisektorin
Basel II uudistusta.
EU:ssa ns. Lamfalussy-prosessi on pantu
käytännössä toimeen. Euroopan pankkivalvojien komitea, CEBS, ja vakuutussektorin vastaava komitea, CEIOPS, ovat aloittaneet työnsä. Niiden työltä odotetaan paljon valvontakäytäntöjen konvergoimiseksi Euroopassa, ja niiden työn tuloksia on tarkoitus arvioida säännöllisesti. Valvontakäytäntöjen konvergenssi
on keskeistä yhtäältä rahoitusjärjestelmän vakauden turvaamiseksi ja toisaalta valvottaville
aiheutuvien rasitusten vähentämiseksi.

5. Vaikutukset Suomessa
Tarkastelen lopuksi pääomamarkkinoiden globalisaation vaikutuksia ja rahoitusmarkkinoiden riskejä Suomessa. Suomi on saanut osansa
pääomamarkkinoiden kansainvälistymisestä.
Pääomanliikkeiden vapautuminen 1980-luvulla ja sitä seurannut voimakas valuuttamääräinen velkaantuminen olivat osaltaan kylvämässä 1990-luvun taitteen kriisin siemeniä. 1990luvun alun laman jälkeen kansainvälisillä rahoitusmarkkinoilla on ollut kuitenkin tärkeä asema taloutemme uuden nousun vauhdittajana.
Kansainvälisesti menestyneiden yritysten kasvu on ollut riippuvaista ulkomailta saadusta
rahoituksesta ja ulkomaisten sijoittajien kiinnostuksesta. On myös luonnollista, että yritys-
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Kuvio 5. Suorat sijoitukset Suomesta ja Suomeen.

temme riskejä on jaettu kansainvälisten sijoittajien kesken.
Riskien hajauttaminen on tärkeää myös vastaisuudessa. Emme halua Enronin esimerkkiä,
jossa merkittävä osa Enronin työntekijöiden
eläkevaroista oli sijoitettu omaan yhtiöön. Suomi on maailman sijoitusportfoliossa niin pieni
osa, että meillä ei ole varallisuutemme riskienhallinnassa varaa kovin suuriin kotimaapainotuksiin.
Tällä hetkellä Suomen rahoitusjärjestelmä
on vakaa. Osittain tämä johtuu siitä, että yritykset ovat 1990-luvun alun kriisin jälkeen vahvistaneet taseitaan, joten niistä aiheutuvat luottoriskit pankeille ovat varsin vähäisiä.
Viime aikoina Suomessa on virinnyt kes-

kustelu siitä, merkitseekö jatkuva globalisoituminen tuotannon poissiirtymistä ja syntyykö
tilalle uutta taloudellista aktiviteettia. Pahentaako pääomamarkkinoiden globalisoituminen
tällaista uhkaa? Onko pyrittävä kotimaisen
omistusosuuden turvaamiseen yrityksissä? Kuvio 5 suorista sijoituksista kertoo, että selkeitä
trendejä on toistaiseksi vaikea erottaa. Suorat
sijoitukset Suomeen ja Suomesta ovat vaihdelleet vuosittain voimakkaasti lähinnä suurten
yksittäisten yritysjärjestelyiden tuloksena. Keskimäärin suoria sijoituksia Suomesta on kuitenkin ollut viime vuosina selvästi enemmän kuin
suoria sijoituksia Suomeen.
Globalisoituneet pääomamarkkinat lisäävät
kansainvälistä kilpailua, kun kansainvälinen
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pääoma etsii parhaita tuottoja. Kilpailun kiristyminen voi merkitä riskien kasvua yksittäisten
yritysten tasolla (Haaparanta, 2005). Globalisoituneessa maailmassa on yhä todennäköisempää, että kilpaileva tuote jostain muualta maailmasta syö osittain yrityksen markkinat tai halpatuotanto vie työpaikkoja. Toisaalta globalisaatio tarjoaa myös ennen näkemättömät menestymisen mahdollisuudet. Äärivaihtoehdot,
eli riskit, ovat siis kasvaneet. Tällä hetkellä on
viitteitä siitä, että Suomen markkinaosuus
maailman vientimarkkinoista on laskussa, mikä
voi jatkuessaan muodostua ongelmaksi pitkällä tähtäimellä.
Toisaalta globaalit markkinat tarjoavat parhaat mahdollisuudet riskien hajauttamiseen.
On vaikea löytää perusteluita toimille, joilla
kotimaista omistajuutta pitäisi erityisesti suosia. Toki on huolehdittava siitä, että kotimaiselle omistajuudelle on olemassa yhtäläiset
edellytykset. Talousteorian mukaan kotimaisen
omistajuuden suuri osuus eri maissa on pikemminkin merkki siitä, että kansainvälisten markkinoiden tarjoamaa potentiaalia riskien hajautukseen ja investointien tehokkaaseen ohjaukseen ei pystytä täysin hyödyntämään. Teoria ei
ole toistaiseksi kyennyt löytämään perusteita
sille, miksi erityisesti kotimainen omistajuus
olisi pitkällä tähtäimellä parempi ratkaisu.
Dynaaminen talous toimii siten, että se kykenee koko ajan tuottamaan uutta menestyvää
yritystoimintaa, joka kasvaessaan siirtyy luon-

348

tevasti suurelta osin kansainväliseen omistukseen. On toki tehtävä kaikki voitava sen eteen,
että uuden yritystoiminnan luomiseksi rahoitusketjussa ei ole aukkoja. Euroopan rahoitusmarkkinoiden integraation edistäminen toimii
tässä suhteessa myös suomalaisyritysten eduksi.
Suurimmat haasteet ovat kuitenkin tuotannollisella puolella. Se innovatiivisuus ja tuottavuuden nousu, joka on koettu uuden teknologian sektoreilla, olisi kyettävä ulottamaan myös
muualle talouteen. Tärkeä keino tähän ovat erilaiset kilpailua lisäävät toimenpiteet myös kotimaassa. "
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