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kansainvälistymisen viime vuosikymmenistä suorien ulkomaan investointien 
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1 JOHDANTO 
 

Tämä tutkimus käsittelee monikansallisten yritysten toiminnan 

kansainvälistymistä viime vuosikymmeninä tarkentuen investointeihin kehittyviin 

talouksiin. Työhön on pyritty ottamaan mukaan maailman historian vaikutus tähän 

prosessiin. Tutkimuksen tarkoituksena on vastata seuraaviin kysymyksiin. Mitä 

monikansallisten yritysten kansainvälistyminen on? Mikä on kehittyvien ja 

siirtymätalouksien merkitys monikansallisten yritysten liiketoiminnassa? Milloin, 

miksi ja minne yritykset ovat kansainvälistyneet kehittyvissä maissa? Miltä 

monikansallisten yritysten tulevaisuus kehittyvissä talouksissa näyttää? 

 

1.1 Taustaa 

Maailmantalous on yhtenäisempi kuin koskaan. Finanssikriisi osoitti sen vasta. 

Kriisi sai alkunsa Pohjois-Amerikasta ja levisi ympäri maailmaa erittäin nopeasti. 

Kansainvälistymisen myötä maailma on entistä herkempi tämäntapaisille 

kriiseille, kun jokainen kansakunta ajaa omaa etuaan ja erikoistuu. Toisaalta 

erikoistumisen myötä myös elintaso on kasvanut. Kansainvälinen kauppa vaatii 

kuitenkin rauhallisia oloja toimiakseen tehokkaasti, minkä takia on perustettu 

erilaisia organisaatioita ja liittoumia, kuten EU, YK, NAFTA ja WTO. 

 

Globalisoitumisen myötä myös kilpailu on kasvanut voimakkaasti ja yritysten 

kustannusten ja markkinaosuuksien tarkkailusta on tullut entistä tärkeämpää. 

Nykyisessä kvartaalitaloudessa yritysten onkin ollut pakko levittää toimintojaan 

ulkomaille. Kustannusten karsiminen ei kuitenkaan ole ainoa 

kansainvälistymiseen ohjaava motiivi, vaan myös muun muassa raaka-aineiden 

saannin turvaaminen, toimiva infrastruktuuri ja ostovoimaiset markkinat 

houkuttelevat yrityksiä kansainvälistymään kasvun saavuttamiseksi ja omistajien 

tyydyttämiseksi. 
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1.2 Rajaukset 

Työssä ei käsitellä kansainvälistymiseen käytettäviä menetelmiä, vaan se 

keskittyy lähinnä kansainvälistymisen syihin, kehitykseen ja trendeihin. Työn 

rajallisuuden takia monikansallisten yritysten kansainvälistymisen kehityksen 

tutkiminen keskittyy 1990-luvulla kehittyviin talouksiin, sillä suorat ulkomaan 

investoinnit näihin talouksiin alkoivat kasvattaa huomattavasti osuuttaan 

maailman investointi pääomasta. 2000-luvulla on tarkastelu rajattu koskemaan 

samoja alueita, sillä työ pyrkii selvittämään onko investointien määrä ja laatu 

muuttunut vuosien myötä kyseisille alueille. 

 

Työ tarkastelee monikansallisten yritysten kansainvälistymistä suorien ulkomaan 

investointien kautta, sillä Tiusasen mukaan suorat ulkomaan investoinnit ovat 

monikansallisten yrityksien tekemiä (Tiusanen 2006, 5). Pienempien yritysten 

tekemät ulkomaan investoinnit ovat vain murto-osa maailmassa tehdyistä suorista 

ulkomaan investoinneista. Suorat ulkomaan investoinnit ovat hyvä mittari maiden 

kilpailukyvylle, sillä monikansalliset yritykset pyrkivät tekemään rationaalisia 

investointeja. Tästä syystä työ pyrkii kuvaamaan, kuinka kukin alue on 

houkutellut investoijia. Työ käsittelee lähinnä monikansallisten yritysten suorien 

ulkomaan investointien virtoja keskittyen lähinnä maakohtaisiin esimerkkeihin. 

 

1.3 Työn rakenne 

Työn rakenne koostuu kuudesta käsittelyosasta. Ensimmäisessä osassa käsitellään 

monikansallisia yrityksiä ja niiden rakennetta. Toinen osa koostuu yritysten 

yleisestä kansainvälistymisprosessista. Siitä, kuinka yritys kehittyy 

monikansalliseksi ja minkä takia yritykset yleensäkin kansainvälistyvät. 

Kolmannessa osassa on käsitelty kansainvälistymisen historiaa ja pyritty 

antamaan kuva sen nykyisestä tilasta ja vaikutuksista nykymaailmaan. Työn neljäs 

ja viides osa käsittelevät kansainvälistymistä viimeisen kahden vuosikymmenen 

aikana, jonka jälkeen kuudennessa osassa pohditaan ja arvioidaan suorien 

ulkomaan investointien tulevaisuutta kehittyvissä talouksissa. Viimeiseksi työssä 

on esitetty johtopäätökset, joihin päädyimme tehdessämme tutkimusta. 
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2 MONIKANSALLISET YRITYKSET 

 

”Yritys on talousyksikkö, joka ostaa tuotannontekijöitä, yhdistää ne 

tuotantoprosessissaan ja myy näin saadut suoritteet markkinoilla tulon 

saamiseksi.” Toisaalta yritys on myös ”inhimillisten ja aineellisten voimavarojen 

järjestelmä, joka työskentelee yhtenäisen johdon alaisena suoritteiden 

aikaansaamiseksi”. (Haverila et al. 2005, 16–17) 

 

Monikansallisten yritysten määritelmiä on yhtä paljon kuin on määrittelijöitä. 

Buckleyn ja Cassonin mukaan monikansallisella yrityksellä on toimintoja 

kahdessa tai useammassa maassa. He myös esittävät, että monikansalliset 

yritykset ovat usein keskittyneet korkean tietotaidon teollisuuksiin, joita leimaa 

korkeat tuotekehitys- ja markkinointipanostukset sekä koulutettu työvoima. 

(Buckley & Casson 2009, 1564–1565) 

 

Neil Hoodin ja Stephen Youngin mukaan yrityksen on käytävä ulkomaankauppaa, 

jotta se voi olla monikansallinen. Pelkkä ulkomaankaupan käyminen ei 

kuitenkaan riitä, vaan yrityksellä tulee olla toimintoja useammassa maassa, 

vähintään viidessä tai kuudessa. Siis suorat ulkomaan investoinnit useampaan 

maahan määrittävät monikansallisen yrityksen. (Hood & Young 1979, 2) Suorien 

ulkomaisten investointien rajana pidetään tyypillisesti vähintään kymmenen 

prosentin omistusta ulkomaisessa laitoksessa (UNCTAD 2010).  

 

Vuonna 1981 John H. Dunning kuvasi monikansallisten yritysten olevan yksiä 

voimakkaimmista kapitalistisen järjestelmän synnyttämistä taloudellisista 

instituutioista. Hänen mukaansa monikansallisen yrityksen erottaa kansallisesta 

yrityksestä kolme asiaa: 

1) Monikansallinen yritys omistaa ja käyttää tuloa tuottavaa omaisuutta 

tuottaakseen joko tuotteita tai palveluja useammassa kuin yhdessä 

paikassa, joista osa on sen kotimaan rajojen ulkopuolella. 

2) Kansallinen monisijaintinen yritys, joka vie tuotteitaan tai palvelujaan 

ulkomaille on kansainvälisen kaupan yhtiö, kun taas monikansallisen 
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yrityksen toiminta sisältää myös ilman itsenäisiä välittäjiä tapahtuvaa 

tuotteiden ja tuotantopanosten rajoja ylittävää liikettä yrityksen sisällä. 

3) Myös kansallinen yritys voi viedä tuotantopanoksia ulkomaille, mutta 

erotuksena monikansallinen yritys toimittaa tuotantopanokset 

kokonaispakettina ja hallitsee niitä vielä ulkomaillakin. (Dunning 1981, 

3–7) 

 

Pelkistetysti monikansallinen yritys on siis yritys, joka omistaa ja hallitsee 

kokonaan tai osaksi tuotantopanoksia useammassa kuin yhdessä maassa. Samalla 

yritys kytkeytyy kansainväliseen tuotantoon, joka on rahoitettu suorilla 

ulkomaisilla investoinneilla yli maitten rajojen. (Hood & Young 1979, 3) 

 

Yrityksen toimintojen hajauttaminen on melko uusi keksintö. Vielä uudempaa on 

hajauttaa yrityksen toiminnot siten, että jokainen yksikkö on erikoistunut ja 

yksiköt yhdessä muodostavat yrityksen jonkin toiminnon, esimerkiksi tuotannon. 

Yrityksen toiminta taas koostuu useista eri osa-alueista, kuten tuotannosta ja 

henkilöstöhallinnosta. Yrityksen eri laitokset voivat siis sijaita eri paikoissa. Kun 

nämä paikat ovat eri maissa, on kyseessä monikansallinen yritys. Buckley ja 

Casson esittävätkin, ettei yrityksen kuten tehtaiden kokoa rajoita teknologia, vaan 

organisaation johtaminen. (Buckley & Casson 2009, 1565)  

 

Kuten kuvasta 1 voi nähdä, monikansallisen yrityksen organisaatiossa on hyvin 

monenlaisia toimintoja, joita pitää johtaa. Yrityksen hierarkian korkeimmalla 

asteella hallitus ja toimitusjohtaja taas johtavat näiden toimintojen johtamista. 

Yritys ei voikaan kasvaa suuremmaksi, kuin mitä sen ylin johto pystyy johtamaan 

ja valvomaan tehokkaasti. 
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Kuva 1. Monikansallisen yrityksen maailmanlaajuinen organisaatio (Root 1978, 

475) 
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3 YRITYSTEN KANSAINVÄLISTYMINEN  

 

Luostarinen ja Welch määrittelevät kansainvälistymisen yksittäisten yritysten ja 

ryhmittymien ulospäin suuntautuviksi kansainvälisiksi toiminnoiksi. Yleensä 

yrityksen kansainvälinen toiminta alkaa yrityksen alku vaiheessa, jolloin 

hankitaan materiaaleja, koneita ja komponentteja yrityksen tuotantoprosesseihin. 

Kansainvälistyminen jatkuu usein yhteistyöllä ulkomaalaisten yritysten kanssa 

sekä ulkomaankaupalla. (Luostarinen & Welch 1990, 249) Koska työssä 

käsitellään kansainvälistymistä monikansallisten yritysten näkökulmasta, 

tarkastelemme vain suoria ulkomaan investointeja.  

 

3.1 Kehitys monikansalliseksi yritykseksi 

Kotimaisen valmistusteollisuuden yrityksen kehitys monikansalliseksi yritykseksi 

sisältää yleensä kolme vaihetta, jotka ovat vienti, ulkomaan tuotanto ja 

monikansallinen vaihe. Yleensä yritys aloittaa kansainvälistymisen suoralla tai 

epäsuoralla viennillä. Kun vienti on lähtenyt hyvin liikkeelle ja markkinoiden 

potentiaali on todettu, yritys perustaa yleensä itsenäisen vientitoimiston. Seuraava 

askel on luoda kokonainen vientiosasto, joka on yhtä suuri kuin kotimainen 

myyntiosasto. Seuraavaksi yritys perustaa myyntiyksiköitä ja mahdollisesti 

tuotteiden kokoamistoimintoja ulkomaille. Tämä vientivaihe päättyy, kun yritys 

päättää astua ulkomaalaisille markkinoille oman tuotantoyksikön kautta. (Root 

1978, 471–473) 

 

Yritys voi aloittaa tuotantonsa ulkomailla lisensoinnin, sopimusjärjestelyiden tai 

suoran investoinnin avulla. Yleensä yritys aloittaa valmistuksen ulkomailla 

lisensoinnin kautta ja siirtyy pikku hiljaa suorien investointien kautta omaan 

valmistukseen. Lisensointijärjestelmässä yrityksellä on yleensä vähän 

johtamisvaltaa, minkä takia yritykset haluavat hallita paremmin toimintojaan, 

johon suora investointi tarjoaa houkuttelevan mahdollisuuden. Suoran 

investoinnin kautta yritys altistuu useammille riskeille kuin lisensoidessa ja 

sitoutuu taloudellisiin, johdollisiin ja teknologisiin resursseihin kansainvälisessä 

liiketoiminnassaan. Ulkomaan tuotantovaihe päättyy, kun yritys on astunut uusille 
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markkinoille ympäri maailmaa useiden tuotantoyksikköjen, vientitoiminnan ja 

lisensoinnin avulla. (Root 1978, 473–474) 

 

Yrityksestä tulee kansainvälinen, kun sen johto alkaa suunnitella, organisoida ja 

hallita yrityksen kansainvälistä tuotantoa maailmanlaajuisella asteikolla. Yritys 

alkaa etsiä kysymyksiin vastauksia maailmanlaajuisesti: Missä päin maailmaa 

sijaitsevat parhaat markkinat? Missä meidän tulisi valmistaa tuotteemme näille 

markkinoille? Missä meidän tulisi ryhtyä tutkimus ja kehitystoimintaan 

luodaksemme uusia tuotteita tulevaisuuden markkinoille? Mistä meidän tulisi 

saada rahoitusta pääoma investoinneillemme ja tämänhetkisille toiminnoillemme? 

Mistä päin maailmaa palkkaamme henkilökuntamme kansainväliseen 

organisaatioomme? Yrityksen muuttumisprosessi ulkomaan tuotanto -vaiheesta 

monikansalliseen vaiheeseen on pitkä prosessi ja vaatii yritykseltä jatkuvaa 

maailmanlaajuisen kuvan luomista sekä tätä prosessia tukevan johdon 

kehittämistä. (Root 1978, 474–475) 

 

3.2 Suora ulkomaan investointi 

Yritys voi toteuttaa suoran investoinnin ostamalla jo olemassa olevan tai 

perustamalla kokonaan uuden valmistusyksikön kohdemaahan Tämä voidaan 

tehdä joko yksin tai yhteistyössä toisen yrityksen (joint-venture) tai kohdemaan 

valtiovallan (mixed-venture) kanssa. (Luostarinen & Welch 1990, 156–157) Työ 

ei käsittele kuitenkaan eri investointimuotoja toteuttaa suoraulkomaan investointi 

tämän enempää. 

 

3.2.1 Edut ja haitat 

Suora investointi antaa yritykselle mahdollisuuden siirtää johdollinen, tekninen, 

markkinoinnillinen ja rahoituksellinen osaaminen kokonaisuudessaan 

kohdemaahan, jolloin yritys voi hyödyntää markkinoiden kilpailuetua 

kokonaisvaltaisemmin. Paikallinen tuotanto voi laskea yrityksen 

jakelukustannuksia ja parantaa jakelun laatua. Investointi lisää myös markkinointi 

etuja samalla kun yrityksen mahdollisuudet sopeuttaa tuotetta paikallisten 
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vaatimusten ja kysynnän mukaan paranevat. (Root 1994, 142) Lisäksi ihmiset 

arvostavat kotimaassaan valmistettuja tuotteita ja ovat valmiimpia ostamaan niitä 

kuin tuontituotteita. 

 

Suora investointi vaatii paljon pääomaa, johtamista ja muita yrityksen resursseja 

verrattuna muihin kansainvälistymisen keinoihin. Investoinnin onnistuminen on 

kiinni paljon poliittisista, sosiaalisista, taloudellisista ja markkinatekijöistä. Tämän 

vuoksi yrityksen on tunnettava markkinat ja liiketoimintaympäristö hyvin ennen 

suoran investoinnin tekemistä. Uuden liiketoimintaympäristön tutkiminen vaatii 

kuitenkin paljon pääomaa. Usein aloittamiskustannukset ovat suuria, investoinnin 

takaisinmaksuaika pitkä ja mahdollisuus epäonnistua suuri. (Root 1994, 124–125) 

 

3.2.2 Investointipäätös ja kohdemaan valinta 

Hoodin ja Youngin mukaan on olemassa neljä tekijää, jotka vaikuttavat suoran 

ulkomaan investoinnin sijaintiin. 

1. Työvoimakustannukset; reaaliset palkkakustannukset vaihtelevat 

huomattavasti kehittyvien ja teollistuneiden maiden välillä sekä niiden 

sisällä. Monien muiden tekijöiden ollessa tasavertaisia tämä johtaa 

ilmiöön, missä alhaisen teknologiatason alat kansainvälistyvät alhaisen 

palkkatason maihin ja muut toimialat siirtyvät niitä kohti teknologian 

standardisoituessa. 

2. Markkinatekijät; suoraan ulkomaan investointiin vaikuttavat kohdemaan 

markkinatekijät kuten markkinoiden koko, kasvu sekä kehityksen tila ja 

paikallisen kilpailun määrä. Kolme ensimmäistä on sidottu yrityksen 

mittakaavaetuihin ja kilpailu muotoilee yrityksen markkinointistrategiaa. 

3. Kaupanesteet; monet maat yrittävät rohkaista sisäänpäin suuntautuneita 

investointeja poliittisilla linjauksilla. Yleensä monikansallinen yritys 

perustaa paikallisen tuotantoyksikön suojellakseen jo olemassa olevia 

vientimarkkinoitaan mahdollisilta kaupanesteiltä. 

4. Valtionjohdon politiikka; tällä on suuri merkitys maan 

investointiympäristöön, joko suoraan vero- ja rahalinjausten kautta tai 
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epäsuorasti yleiseen sosiologiseen ympäristöön. (Hood & Young 1979, 

80–81) 

 

Ennen suoraa ulkomaan investointia yrityksen tulee harkita tarkasti 

investointipäätöstä. Sen tulee pohtia onko järkevää alkaa tutkimaan 

mahdollisuuksia investoida kyseiseen maahan. Yrityksen tulee tutkia kohdemaan 

investointiympäristöä ja investoinnin kannattavuutta. Jos yritys vastaa kaikkiin 

alla oleviin kysymyksiin kyllä, se voi harkita suoraa investointia kohdemaahan. 

1. Tulisiko meidän tutkia tätä ulkomaan investointi ehdotusta? 

2. Onko kohdemaan investointiympäristö hyväksyttävä? 

3. Pysyykö investointiympäristö hyväksyttävänä koko suunnittelujakson 

ajan? 

4. Onko investointi taloudellisesti kannattava ottaen riski huomioon? 

5. Onko neuvotteluissa kohdemaan hallituksen kanssa saavutettu tyydyttävä 

lopputulos? 

(Root 1994, 126–128) 

 

3.2.3 Investointiympäristö 

Investointiympäristöä kartoittaessa on tarkasteltava poliittisia, laillisia, 

taloudellisia, sosiaalisia ja kulttuurisia tekijöitä. Investointiympäristöä tulisi 

tarkastella kolmen kysymyksen avulla. Mitkä asiat ovat kriittisiä tekijöitä tälle 

projektille? Mikä on kriittisten tekijöiden tämän hetkinen käyttäytyminen? Kuinka 

nämä kriittiset tekijät tulevat muuttumaan investoinnin suunnitteluaikana? (Root 

1994, 128) 

 

Poliittinen riski saa alkunsa olemassa olevasta poliittisesta tilanteesta ja 

kohdemaan hallituksen linjauksista, jotka ovat kriittisiä liiketoiminnan 

järjestelyille/sopimuksille. Se ilmenee usein epävarmuutena hallitusta kohtaan ja 

pelkona, että hallitus muuttaa mielivaltaisesti pelin sääntöjä, mikä voi aiheuttaa 

tappioita, varojen jäädyttämisen tai pahimmassa tapauksessa koko yrityksen 

pakkolunastuksen. Riskinä voi olla myös muutokset markkinoissa, kuten 

muutokset kustannuksissa, kysynnässä ja kilpailussa. (Root 1994, 130–131) 
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On siis tärkeää, että ulkomaan investointia suunnitellessa yrityksen johto tutustuu 

tarkasti kohdemaan investointiympäristöön. Johdon tulisi tarkastella 

investointiympäristöä seuraavien kysymysten avulla. Kuinka todennäköistä 

kohdemaan yleinen poliittinen epätasapaino on investoinnin suunnitteluaikana? 

Kuinka kauan nykyinen hallinto tulee pysymään vallassa? Kuinka pysyvä 

nykyisen hallinnon sitoutuminen on pelin sääntöihin hallinnon näkökulmasta 

ulkomaalaisia sijoittajia kohtaan?  Jos hallitus on vaihtumassa, mitä muutoksia se 

on todennäköisesti tekemässä? Kuinka nämä muutokset vaikuttaisivat investointi 

projektimme turvallisuuteen ja kannattavuuteen? (Root 1994, 130–131) Poliittinen 

riski ei ole kuitenkaan estänyt investoijia siellä missä tulot ovat olleet riittävän 

suuria. (Tiusanen 2009, 75)  

 

3.2.4 Toimialaympäristö 

Yrityksen tulee pohtia kohdemaan investointiympäristön lisäksi myös 

toimialaympäristöä. Tähän voidaan käyttää apuna Porterin viiden voiman 

analyysiä, joka analysoi toimialan rakennetta. Porterin mukaan kilpailun 

ymmärtämisen perusyksikkö on toimiala. Kaikilla kansallisilla ja kansainvälisillä 

toimialoilla kilpailu riippuu viidestä kilpailutekijästä: (1) uusien tulokkaiden 

uhasta, (2) korvaavien palveluiden/tuotteiden uhasta, (3) tavarantoimittajien 

neuvotteluasemasta, (4) asiakkaiden neuvotteluasemasta ja (5) olemassa olevien 

kilpailijoiden välisestä kilpailusta. (Porter 1989, 59–61) 

 

Näiden viiden voiman suhde vaihtelee eri aloittain ja maittain määräten alan 

pitkäaikaisen kannattavuuden. Tekijät vaikuttavat yrityksen hintoihin, 

kustannuksiin ja alalla tarvittavaan investointitasoon. Toimialan rakenne on 

erittäin tärkeä kansainvälisessä kilpailussa, sillä se luo erilaisia menestyksen 

vaatimuksia eri aloille. Toinen maa saattaa tarjota huomattavasti paremmat 

kilpailuedellytykset joillakin aloilla kuin toinen maa. Ymmärtääkseen 

kansainvälisen menestyksen synty, täytyy oivaltaa, kuinka maan ympäristö ohjaa 

yrityksiä näkemään rakenteelliset muutokset ja reagoimaan niihin. (Porter 1989, 

59–61) 
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Case Wal-Mart Saksassa 

O’Brianin ja Brückin mukaan Wal-Mart astui Saksan markkinoille vuonna 1997 

yritysostojen kautta ja hankki 21 kauppaa Wertkauf ketjulta sekä 74 

supermarkettia vuotta myöhemmin Ranskalaiselta Intermarché Groupilta. Wal-

Martista tuli Saksan neljänneksi suurin hypermarkettiketju näiden yritysostojen 

kautta. (Knorr & Arndt 2003, 9) Wal-Mart epäonnistui Saksan markkinoilla 

pahasti ja ilmoitti heinäkuussa 2006 vetäytyvänsä pois Saksan markkinoilta sekä 

myyvänsä kaikki kauppansa saksalaiselle kilpailijalleen Metrolle. (Norton 2006) 

 

Jällenmyynnin kilpailuetu perustuu usein neljään eri tekijään: (1) alhaisimpiin 

hintoihin ja asiakkaiden mielikuvaan alhaisista hinnoista, (2) hyvään sijaintiin,  

(3) parhaimpiin tuote valikoimiin ja vaihtoehtoihin ja (4) parhaaseen 

asiakaspalveluun. (Knorr & Arndt 2003, 11) Koska Wal-Mart hankki kauppansa 

yritysostojen kautta, se ei päässyt vaikuttamaan niiden sijaintiin, joka oli usein 

huono. Wal-Mart ei pystynyt myöskään luomaan kaupoille yhtenäistä ilmettä, 

jonka vuoksi brändistä ei saatu tunnistettavaa. Wal-Mart ei onnistunut tarjoamaan 

saksalaisille sopivia tuotteita, vaan se yritti tarjota samoja tuotteita, joita se myy 

Yhdysvaltojen markkinoilla. Yritys ei onnistunut tarjoamaan kilpailijoitaan 

alhaisimpia hintoja eikä parasta asiakaspalvelua. Wal-Martilla oli aivan liian 

vähän liikkeitä ollakseen tehokas. (Knorr & Arndt 2003, 18–19; Norton 2006)  

 

Wal-Mart ei tuntenut Saksalaisia lakeja ja sääntöjä, mikä johti yrityksen 

ongelmiin lainsäädännön kanssa (Knorr & Arndt 2003, 23–24). Wal-Mart teki 

melkein kaikki mahdolliset virheet toimiessaan Saksan markkinoilla, sillä se ei 

tuntenut toimiala eikä investointiympäristöä. Tästä syystä yritys epäonnistui, eikä 

saanut tästä syystä luotua kilpailuetua Saksassa. Yritys joutuikin vetäytymään pois 

Saksan markkinoilta. 

 

3.3 Miksi kansainvälistyä 

Seuraavaksi tarkastellaan monikansallisten yritysten motivaatioita suorille 

ulkomaan investoinneille ja kansainvälistymiselle. Yrityksillä on usein monia 

tapauskohtaisia ja yksittäisiä syitä kansainvälistymiseen, jolloin kategoriat 
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sekoittuvat eikä investoijaa voida sijoittaa vain yhteen kategoriaan. Root 

määrittelee kolme peruskategoriaa kansainvälisille investointimotiiveille. 

 

Ensimmäinen kategoria on raaka-aineinvestoijat (engl. extractive investors), jotka 

investoivat kaivosten, öljyvarantojen, metsien ja muiden arvoketjun alkupään 

toimintojen perässä. Raaka-aineinvestoijat haluavat hyödyntää raaka-aineita, joita 

ei ole saatavissa kotimaassa tai jotka ovat halvempia kohdemaassa. Investoijat 

yleensä toimittavat raaka-aineita kolmanteen maahan joko omiin toimintoihinsa 

tai itsenäisille ostajille. Tyypillisimpiä esimerkkejä tällaisista investoijista ovat 

teräs-, alumiini- ja raakaöljyalat. (Root 1978, 478; Root 1994, 123) 

 

Toinen kategoria on resurssi-investoijat (engl. sourcing investors). Usein kaikki 

tai suurin osa valmistetuista tuotteista viedään investoijan kotimaahan tai 

kolmanteen maahan myytäviksi. Suuri osa yrityksistä haluaa välttyä kaupan 

esteiltä, kuten tullimaksuilta, jotka vähentävät kaupan kannattavuutta. Resurssi-

investoijien motiivina ovat alhaisemmat tuotantokustannukset. Kohdemaassa voi 

olla alhaisemmat työvoimakustannukset, alhaisempi energian hinta tai maassa 

saattaa olla parempia/halvempia toimittajia, jotka houkuttelevat investoijia. (Root 

1978, 478–479; Root 1994, 123) 

 

Kolmas investointi kategoria on markkinainvestoijat (engl. market investors). 

Markkinainvestoijat ovat palvelualan yrityksiä kuten esimerkiksi kuljetus-, 

pankki- ja vakuutusyritykset, jotka tarjoavat palveluita monikansallisille 

yrityksille. Kun asiakkaista tulee kansainvälisiä, täytyy palveluidentarjoajienkin 

kansainvälistyä. Markkinainvestoijia ovat myös valmistusalojen yritykset, jotka 

haluavat päästä kohdemaan markkinoille paikallisen valmistuksen avulla. 

Valmistajat joutuvat usein sopeuttamaan tuotteitaan, jolloin valmistus 

kohdemaassa on hyvä ratkaisu. (Root 1978, 479–480; Root 1994, s. 123) 
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4 KANSAINVÄLISTYMISEN HISTORIA 

 

Erikoistuminen antaa pohjan vaihdannalle ja sitä myötä myös kansainväliselle 

kaupalle. Alla on esitetty markkinatalouden kehitys ja eurooppalaisten vaikutus 

maailmantasapainoon 1400-luvulta lähtien. Kuten taulukosta 1 näkee, 

eurooppalaiset ovat olleet hyvin aktiivisia valloittamaan maailmaa ja 

harrastamaan kolonialismia, jolla rahoitettiin omaa taloudellista ja myöhemmin 

teollista kasvua. Kolonialismin aikakauden jälkeen Länsimaat alkoivat teollistua 

voimakkaasti ja entistä siirtomaista jäivät jäljellä vain Afrikan maat. 

 

Taulukko 1. Maailmankaupan ja talouden kehittyminen 1400-luvulta lähtien 

(Drakakis-Smith 1996, 219) 
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On erittäin tärkeää ymmärtää kansainvälisen kaupan historia ja juuret, ennen kuin 

voi tehdä oletuksia nykyisyydestä ja tulevaisuudesta. Käytännössä edellä esitetty 

Euroopan kansainvälisen toiminnan historia haittaa yhä suhteita Euroopan ja 

monien entisten siirtomaiden välillä. Erityisesti Afrikan ja Euroopan välit ovat 

kärsineet huomattavasti, mikä näkyy Kiinan kaupan merkityksen kasvuna 

Afrikassa (BBC 2007). Kolonialistiset toimet ovatkin olleet eurooppalaisten 

historian ikävimpiä ja tuhoisimpia tekoja yhdessä maailmasotien kanssa. Näillä 

kaikilla on ollut hyvin suuret seuraamukset niin lyhyellä kuin pitkälläkin 

aikavälillä. 

 

Seuraavaksi on keskitytty yritysten kansainvälistymisen historiaan. Edellä esitetty 

kansojen ja valtioiden kansainvälistyminen antaa pohjan yrityksien pyrkimyksille 

ja toimille sekä liiketoimintaympäristölle ympäri maailmaa. Monikansalliset 

yritykset toimivat useissa maissa. Tämän takia kansakuntien väliset poliittiset 

suhteet vaikuttavat myös suurten monikansallisten yritysten toimintaan 

liiketoimintaympäristön muutoksina. 

 

Entistä laajempi kansainvälistyminen tuli mahdolliseksi yrityksille toisen 

maailmansodan jälkeen. Tämä johtui monesta tekijästä, joista tärkeimpiä ovat 

olleet kuljetus- ja tietoliikennetekniikoiden kehittyminen. Lentokoneet ja 

tietokoneet mahdollistivat entistä paremman ihmisten, tiedon ja tavaran 

liikkuvuuden. (Hood & Young 1979, 12) Buckleyn & Cassonin mukaan toisen 

maailmansodan jälkeen Länsi-Eurooppa oli suosittu investointikohde. Länsi-

Euroopan kilpailuetuna oli koulutettu työvoima, jota teknologian siirtäminen 

toiseen maahan vaatii. (Buckley & Casson 2009, 1567–1568) Myös Euroopan 

jällenrakennus vaati ulkomaista tukea, jota saatiin Yhdysvalloilta Marshall-apuna.  

 

Toisen maailmansodan jälkeen aina 1970-luvulle asti monet kehittyvät maat 

suojelivat omaa teollisuuttaan rajoittamalla tuontia tullein ja tuontikiintiöin. 

Ilmiötä kutsutaan tuontia korvaavaksi teollistumiseksi (engl. Import-substituting 

industrialization). Tuonnin rajoittamisella pyrittiin laskemaan kilpailua omalla 
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maaperällä ja näin antamaan mahdollisuus oman maan teollisuudelle kasvaa 

kansainvälisesti kilpailukykyiseksi. (Krugman & Obstfeld 2009, 251–252)  

 

Historian perusteella tiedetään maailman suurimpien talouksien, kuten 

Yhdysvaltojen, Saksan ja Japanin, kasvaneen tiukkojen kansainvälisenkaupan 

rajoitteiden suojissa. 1960-luvulta asti tuontia korvaava teollistuminen on saanut 

hyvin paljon kritiikkiä ekonomisteilta ja kansainvälisen kauppapolitiikan suuntaus 

on siirtynyt hyvin paljon tuontia korvaavan teollisuuden tukemisesta 

vientiteollisuuden tukemiseen. (Krugman & Obstfeld 2009, 252–254) 

 

Dunningin mukaan maailmassa oli vuonna 1976 lähes 11 000 monikansallista 

yritystä, joilla oli yhteensä 82 600 ulkomaista yksikköä. (Dunning 1981, 3) 

Vuonna 1990 YK arvioi maailmassa olevan 35 000 monikansallista yritystä, jotka 

hallinnoivat 147 200 laitosta (Daniels 1996, 197). Monikansallisten yritysten 

lukumäärä siis yli kolminkertaistui ja niiden hallinnoimien laitosten lukumäärä 

lähes kaksinkertaistui vain neljässätoista vuodessa. 

 

UNCTAD:n tilastojen mukaan maailman valuuttakauppa lähti kasvuun 1970-

luvun puolivälissä ja kasvoi vuoden 1986 jälkeen erittäin nopeasti. 

Valuuttakauppa on kasvanut 22 vuoden aikana 15 miljardista USA:n dollarista 

päivässä lähes satakertaiseksi yli 1300 miljardiin dollariin päivässä. 

(Swyngedouw 1996, 151–152) Maailmankauppa lähtikin voimakkaaseen kasvuun 

1970- ja 1980-luvuilla. 

 

Kehittyvien maiden merkitys maailmataloudessa on kasvanut vasta viime 

vuosikymmeninä. Esimerkiksi Kiinan osuus OECD-maiden tuonnista on kasvanut 

merkittävästi ja Kiina on nykyisin koko maailman suurin vientimaa. Kiina ohitti 

entisen maailman suurimman vientimaan Saksan viennin määrässä vuonna 2009 

(Tuohinen 2010). Kehittyvien talouksien merkityksen voi todeta myös 

tarkastellessa suorien ulkomaan investointien virtausta niihin. Tilastot osoittavat 

investointien kasvaneen voimakkaasti kehittyviin maihin 1990-luvun alkupuolelta 

asti (Miyake & Sass 2000, 32). 
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5 1990-LUKU 

 

Suorien ulkomaan investointien arvo kasvoi merkittävästi 1990-luvulla, sillä se toi 

huomattavan parannuksen investointiympäristöihin sekä suuren asenne muutoksen 

suoria ulkomaan investointeja kohtaan. Ilmapiirin helpottuminen johtui muun 

muassa kylmänsodan päättymisestä ja kommunismin hajoamisesta 1980- ja 1990-

lukujen vaihteessa. Monet maat poistivat paljon suorien ulkomaan investointien 

esteitä ja lisäsivät kannustimia. Siirtymätaloudet poistivat esteitä erityisesti 

markkinoiden vapauttamisen ja yksityistämisen kautta. Markkinoiden 

vapauttaminen ja kehittynyt kilpailulainsäädäntö tarjosivat uusia mahdollisuuksia 

suoriin ulkomaan investointeihin etenkin tietoliikenne-, sähkö ja 

rahoitussektoreilla. Maiden myymät valtion omistuksessa olleet yritykset saivat 

aikaan suorien ulkomaaninvestointien kasvun kehittyviin maihin. (Miyake & Sass 

2000, 23–25). 

 

Globalisaation lisääntyessä monikansallisten yritysten strategiat muuttuivat, 

eivätkä suorat ulkomaan investoinnit olleet enää mahdollisuuksia vaan niistä tuli 

välttämättömyyksiä yrityksen selviytymiselle globalisoituvassa maailmassa ja 

koventuneessa kilpailutilanteessa. 1990-lukuun vaikutti paljon uusi teknologia 

(mm. Internet), joka tarjosi yrityksille kasvavassa määrin tehokkaan apuvälineen 

astua uusille ulkomaisille markkinoille ja parantaa investointien tehokkuutta. 

Suorat ulkomaan investoinnit ovat itse itseään lisääviä, sillä kilpailijat seuraavat 

toistensa investointeja ja toimittajat sekä palveluntarjoajat seuraavat asiakkaitaan 

(vertikaalinen ketju). Tästä syystä investointi virrat ovat näyttäneet olevan 

jatkuvassa kasvussa. (Miyake & Sass 2000, 23–25) 

 

5.1 Kehittyneet maat 

Suorien ulkomaan investointien sisään- ja ulosvirtaukset ovat kasvaneet OECD-

maissa huomattavasti 1990-luvulla. Sisäänvirtaus kasvoi 35 prosenttia ja 

ulosvirtaus 22 prosenttia 1990-luvulla. Eniten suoria ulkomaan investointeja 

houkutelleita maita ovat Yhdysvallat, Iso-Britannia ja Ranska. Nämä maat saivat 

yli puolet OECD-maihin kohdistuneista suorista ulkomaan investoinneista, mikä 
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kuvastaa hyvin 1990-luvun investointien keskittyneisyyttä alueittain (Liite 1/7). 

(Miyake & Sass 2000, 23–26) 

 

Suurimpia ulosvirtauksen maita olivat Yhdysvallat, Iso-Britannia ja Saksa. 

Vuonna 1999 suorienulkomaan investointien sisäänvirtausta kasvattivat 

huomattavasti Japani, Ruotsi ja Saksa, kun taas ulosvirtausta kasvattivat suuresti 

Ranska, Tanska, Irlanti, Uusi-Seelanti ja Norja, joka yli kaksinkertaisti 

ulosvirtauksen vuonna 1999 verrattuna vuoteen 1998. Ulkomaan investointien 

virtaus Yhdysvaltoihin tuli 1990-luvulla pääasiassa Euroopasta. Kaikkien OECD 

maiden yhteenlaskettu kumulatiivinen suorien ulkomaan investointien 

sisäänvirtaus vuosina 1990–1999 oli noin 2 700 miljardia USA:n dollaria, kun 

taas yhteen laskettu ulosvirtaus oli noin 3 500 miljardia USA:n dollaria. Tämä 

tarkoittaa että melkein 850 miljardia USA:n dollaria virtasi OECD maiden 

ulkopuolelle. (Miyake & Sass 2000, 23–26) 

 

5.2 Kehittyvät maat 

1970- ja 1980- luvuilla investointivirrat kehittyviin maihin vaihtelivat suuresti, 

eikä nähtävissä ollut säännöllistä kasvua (UNESCAP, 162). 1990-luvulla globaalit 

investointivirrat yli kolminkertaistuivat, kun taas investoinnit kehittyviin maihin 

kasvoivat melkein kuusinkertaiseksi (Miyake & Sass 2000, 32). Kehittyvien 

maiden osuus suorien ulkomaan investointien virrasta kasvoi 12,7 prosentista 41,5 

prosenttiin vuosien 1990 ja 1997 välillä (UNESCAP 2000, 162). 1990-luvulla 

investoinnit kehittyviin maihin kasvoivat siis huomattavasti.  

 

Liitteestä 2/7 voi nähdä kuinka kehittyviin maihin suuntautuvat suorat ulkomaan 

investoinnit ovat jakautuneet alueittain vuosina 1995–2000. Keski- ja Itä-

Eurooppa on onnistunut kasvattamaan tasaisesti sisäänvirtaavien investointien 

arvoa. Verrattaessa investointeja kehittyvään Eurooppaan ja Keski- ja Itä-

Eurooppaan Aasian, Tyynenmeren ja Latinalaisen Amerikan alueen 

investointeihin, on huomioitava niiden olevan paljon vähäisempiä. Suhteessa 

väkilukuun sekä aiempien investointien määrään Euroopan alue on kasvattanut 

investointivirtoja hyvin. 
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Seuraavaksi tarkastellaan lähemmin Aasian, Latinalaisen Amerikan sekä Itä-

Euroopan tilannetta 1990-luvulla. Afrikka on jätetty tarkastelun ulkopuolelle, sillä 

sinne suuntautuneet suorat ulkomaan investoinnit eivät kasvaneet merkittävästi 

1990-luvun aikana. 

  

5.2.1 Etelä-, Itä- ja Kaakkois-Aasia  

Aasia on houkutellut suuren osan kehittyviin maihin kohdistuneista 

investoinneista. 1990-luvulla investoinnit Aasiaan kasvoivat hyvää vauhtia, mutta 

vuoden 1998 kriisin vaikutuksesta investointien määrä alkoi pienentyä. Aasiasta 

erityisesti Kiina kasvatti suorien ulkomaan investointien määrää 1990-luvun 

alussa ja siitä tuli toiseksi suurin kohdemaa Yhdysvaltojen jälkeen. Muita Aasian 

maita, jotka saivat 1990-luvun alussa paljon investointeja, ovat Singapore, 

Malesia, Thaimaa, Indonesia, Hongkong (Kiina), Taiwan ja Filippiinit. Nämä 

maat saivat yli 80 prosenttia suorista ulkomaan investoinneista, jotka sijoittuivat 

Aasiaan (pois lukien OECD:n Aasian maat). (Miyake & Sass 2000, 32–33) 

 

Japani on ollut suuri investoija Aasian maihin 1990-luvulla, sillä jenin arvonnousu 

ajoi japanilaiset valmistajat ulos kotimaastaan. Malesia alkoi tukea 

vientipainotteisia investointeja jo 1980-luvun loppupuolella, minkä ansiosta se 

houkutteli paljon investointeja vuosina 1991-1993 (taulukko 2) ja jatkoi suorien 

ulkomaan investointien saamista tasaisesti vuoden 1998 kriisiin asti. Indonesia 

houkutteli investointeja paljon öljy ja kaasu sektorille vuoteen 1997 asti. Kriisi 

iski pahiten juuri Indonesiaan. Thaimaa houkutteli markkinoita etsiviä sekä 

vientipainotteisia investoijia 1990-luvun ajan. Filippiinit alkoi houkutella 

investoijia vasta 1990-luvun puolivälissä, jolloin erityisesti vientipainotteiset 

investoinnit lisääntyivät. (Miyake & Sass 2000, 32–33) 

 

1990-luvun alkupuolella Singapore ja Malesia olivat suuria suorien ulkomaan 

investointien vastaanottajia (taulukko 2), vaikka maiden taloudet ovat suhteellisen 

pieniä, kun taas suuremmat taloudet kuten Etelä-Korea ja Taiwan vastaanottivat 

huomattavasti pienempiä määriä suoria ulkomaan investointeja. Investoinnit 
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Indonesiaan ovat olleet kasvussa koko 1990-luvun alkupuolen, kun taas 

investoinnin Thaimaahan ovat olleet laskussa. (Lall 1997, 414–415) 

 

Taulukko 2. Suorienulkomaan investointien sisäänvirtaus, 1990–1993 (miljoonaa 

USA:n dollaria) (Lall 1997, 414) 

Maa 1990 1991 1992 1993 

Hongkong 1 728 538 1 918 1 667 

Etelä-Korea 715 1 116 550 ei saatavissa 

Singapore 5 263 4 395 5 635 6 830 

Taiwan 1 330 1 271 879 917 

Indonesia 1 093 1 482 1 774 2 004 

Malesia 2 332 3 998 4 469 4 351 

Thaimaa 2 444 2 014 2 116 1 715 

Yhteensä 20 382 21 171 30 489 44 999 

 

Aasian tiikereiden (Etelä-Korea, Taiwan, Hongkong ja Singapore) menestys 

monikansallisten yritysten houkuttelussa 1990-luvulla perustuu pitkälti 

avoimienovien politiikkaan, joka takasi investoinneille ja teknologia virtauksille 

uudistuneet kaupankäyntiasetukset sekä markkinahinnat. Uusien vapaiden 

markkinoiden oletettiin olevan tehokkaat, eikä valtion väliintuloja ulkomaalaisiin 

investointeihin ollut nähtävissä. (Lall 1997, 404–405)  

 

Kaakkois-Aasian maiden hallitukset onnistuivat siis luomaan otolliset olosuhteet 

monikansallisille yrityksille. Tyynenmeren ja Kaakkois-Aasian taloudellinen 

edistys on muun muassa suuren säästämisalttiuden, investointipääoman helpon 

saatavuuden, elintarviketuotannon nopean kasvun, yksityisyrittäjyyden sekä sen 

suosimisen, työntekoa korostavan kulttuurin, tietoisen kehittämispolitiikan sekä 

kommunikaatioverkoston ja sähköisen viestinnän nopean kehityksen ansiota. 

(Lahtinen & Mäkelä 1995, 6–10) 

 

Yllä käsitellyt Aasian maat voidaan karkeasti jakaa neljään ryhmään 

monikansallisten yritysten houkuttelustrategioiden perusteella: 
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1. Maat, jotka ovat seuranneet passiivista avoimienovien politiikkaa 

houkutellakseen monikansallisia yrityksiä, eivätkä ole tukeneet tai 

puuttuneet muilla tavoin teolliseen kehitykseen (Hongkong). 

2. Maat, jotka harjoittivat aktiivisia teollisia toimintatapoja ja tukivat 

paikallisia yrityksiä, mutta omaksuivat tehokkaan avoimienovien, ei väliin 

tulevan toimintamallin useimmilla vientiin suuntautuneilla sektoreilla 

(Thaimaa, Malesia). 

3. Maat, jotka osoittivat aktiivista osallistumista valmistaviin 

monikansallisiin yrityksiin. Nämä eivät yrittäneet tukea paikallista 

teollistumista, mutta puuttuivat laajalti ja valikoivasti ohjaamaan ja 

houkuttelemaan investoijia lisäämään heidän toimintaansa ja parantamaan 

paikallista teknologista toimintaa (Singapore). 

4. Maat, jotka ovat valikoivasti rajoittaneet suoria ulkomaan investointeja, 

osoittaneet suurta riippuvuutta teknologiasiirrosta, tukeneet paikallisia 

yhteyksiä ja nostaneet paikallista innovaatiokykyä (Etelä-Korea, Taiwan). 

(Lall 1997, 415–416) 

 

5.2.2 Latinalainen Amerikka 

Suurin osa Latinalaisen Amerikan maista on käynyt läpi äärimmäisen poliittisen 

uudelleenmuotoilun 1990-luvulla. Kaupan vapauttaminen, yksityistämisohjelmat, 

makrotaloudellinen tasapainotus, yksityisiä investointeja koskevien säädösten 

muuttuminen ja alueellinen yhdentyminen ovat tehneet investointiympäristöstä 

paljon houkuttelevamman monikansallisille yrityksille. (Miyake & Sass 2000, 34–

35) Esimerkiksi NAFTA on helpottanut suoria ulkomaan investointeja ja 

kaupankäyntiä Meksikon, Kanadan ja Yhdysvaltojen välillä. NAFTA:n 

vaikutuksen voi nähdä taulukosta 3, sillä sen solmimisvuonna 1994 suorien 

ulkomaan investointien määrä Meksikoon lähti kasvamaan huomattavasti. 

 

Meksikoon ja Karibianmerelle suuntautuneet suorat ulkomaan investoinnit 

voidaan jakaa kahteen kategoriaan: (1) yksityinen-yksityinen investointeihin ja (2) 

yksityinen-valtio eli yksityistämisinvestointeihin. Noin 20 prosenttia 

investoinneista tapahtui yksityistämisen kautta 1990-luvulla, mikä on 
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huomattavasti pienempi osuus kuin esimerkiksi Itä-Euroopassa ja Aasiassa. 

(UNESCAP 2000, 173–174) 

 

Neljä Latinalaisen Amerikan suurinta taloutta (Meksiko, Argentiina, Brasilia ja 

Chile) ovat houkutelleet yli 70 prosenttia maanosaan suuntautuneista 

investoinneista jo 1970-luvulta asti. Tämä suuntaus on jatkunut myös 1990-

luvulla. On kuitenkin muistettava, että suorien ulkomaan investointien vaikutukset 

pienempiin maihin ovat yhtä merkittäviä suhteutettuna näiden maiden talouksien 

kokoon. (Miyake & Sass 2000, 35–36)  

 

Alla olevan taulukkoon 3 on listattu kuusi vuonna 1998 eniten monikansallisia 

yrityksiä houkutellutta Latinalaisen Amerikan maata. Nämä kuusi maata 

vastaanottivat vuonna 1998 yli 80 prosenttia maanosaan suuntautuneista suorista 

ulkomaan investoinneista. (UNESCAP 2000, 164) 

 

Taulukko 3. Suorien ulkomaan investointien netto virtauksesta Latinalaiseen 

Amerikkaan maittain 1991–1998 (miljoonaa USA:n dollaria) (Maailmanpankki 

2000, UNESCAP 2000, 165 mukaan) 

Maa 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 

Brasilia 1 324 2 391 1 460 3 379 5 199 11 648 19 848 26 347 

Meksiko 5 714 5 096 4 960 12 069 10 192 9 552 12 602 10 238 

Argentiina 2 927 4 653 3 685 3 418 5 118 5 294 6 711 5 697 

Chile 986 1 087 1 168 2 841 3 186 4 913 5 471 4 793 

Venezuela 2 299 729 420 897 1 054 2 270 5 138 3 766 

Columbia 548 846 1 084 1 834 2 479 3 407 6 042 2 983 

 

Suurimpia investoijia Latinalaiseen Amerikkaan olivat Yhdysvallat, Eurooppa 

sekä Latinalaisen Amerikan maat. 1990-luvulla vain pieni osa investoinneista tuli 

Aasiasta ja Tyyneltämereltä, joista tulevat investoinnit kasvoivat tasaisesti 

kuitenkin koko 1990-luvun. Kuitenkin vuonna 1998 Aasian kriisin vuoksi 

aasialaiset investoinnit Latinalaiseen Amerikkaa pienenivät huomattavasti. 

(UNESCAP 2000, 167–168) 
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Peru ja Brasilia olivat Euroopasta tulevien investointien suurimpia vastaanottajia, 

kun taas Meksiko, Chile ja Venezuela saivat suurimman osan maanosaan 

kohdistuneista Yhdysvaltojen investoinneista. Toiset maat vastaanottivat suoria 

ulkomaan investointeja lähinnä toisilta Latinalaisen Amerikan mailta, kuten 

esimerkiksi Paraguayn suorat ulkomaan investoinnit tulivat pääasiassa Brasiliasta, 

Chilestä, Argentiinasta ja Uruguaysta. (UNESCAP 2000, 167–168) 

 

Brasiliassa melkein 60 prosenttia suorista ulkomaan investoinneista on 

kohdistunut maatalous- ja kaivosteollisuussektoreille ja 38 prosenttia 

investoinneista on mennyt palvelusektorille. Chilessä puolestaan maatalous ja 

kaivosteollisuus ovat saaneet 60 prosenttia ja palvelusektori 25 prosenttia suorista 

ulkomaan investoinneista. Meksikossa melkein puolet investoinneista on 

kohdistunut valmistusteollisuuteen ja puolet palvelusektorille. Venezuelassa lähes 

60 prosenttia on kohdistunut valmistusteollisuuteen ja 40 prosenttia 

palvelusektorille. (UNESCAP 2000, 167–168)  

 

Vaikka suurin osa investoijista 1990-luvulla on ollut raaka-aine- ja resurssi-

investoijia, on huomattava osa suorista ulkomaan investoinneista Latinalaiseen 

Amerikkaan kohdistunut palvelusektorille. Alla olevaan taulukkoon 4 on listattu 

alueen kymmenen suurinta ulkomaalaista yritystä vuonna 1998 (yritysten 

Latinalaisen Amerikan kokonaistuotannon perusteella). Viisi kymmenestä 

suurimmasta yrityksestä on autoteollisuutta. Lisäksi joukkoon mahtuu 

telekommunikaatioyritys, kaksi sähköalan yritystä, vähittäistavarakauppaketju 

sekä kaivos- ja öljyteollisuusyritys.  

 

Taulukko 4. Suurimmat monikansalliset yritykset Latinalaisessa Amerikassa 

vuonna 1998 (Kokonaistuotannon arvon mukaan) (ECLAC 1996, UNESCAP 

2000, 169 mukaan) 

Yritys Yrityksen 

kotimaa 

Ala 

General Motors Corp. Yhdysvallat Autoteollisuus 

Volkswagen AG Saksa Autoteollisuus 



23 

 

Telefonica de Espana Espanja Telekommunikaatio 

Ford Motor Company Yhdysvallat Autoteollisuus 

Endesa Espana Espanja Sähkö 

AES Corporation Yhdysvallat Sähkö 

Carrefour Supermarket Ranska Vähittäiskauppa 

Fiat Spa Italia Autoteollisuus 

Daimler-Chrysler Saksa Autoteollisuus 

Royal Dutch Shell Iso-Britannia/ 

Alankomaat 

Kaivos- ja 

öljyteollisuus 

 

5.2.3 Keski- ja Itä-Eurooppa sekä IVY taloudet 

Suunnitelmataloudet avautuivat ulkomaalaisille investoijille 1980- ja 1990-

lukujen vaihteessa. Suorat ulkomaan investoinnit ovat lisääntyneet huomattavasti 

tämän jälkeen Itä-Eurooppaan, mutta osuus koko maailman ulkomaan 

investoinneista on ollut suhteellisen pieni. Itä-Euroopan siirtymätaloudet voidaan 

jakaa kahteen ryhmään. Ensimmäiseen ryhmään kuuluvat kymmenen EU 

jäsenyyteen tähdännyttä maata ja toinen ryhmä koostuu lopuista maista. Näistä 

ensimmäinen ryhmä pärjäsi 1990-luvulla huomattavasti paremmin kuin 

jälkimmäinen. Ensimmäisestä ryhmästä erityisesti Unkari, Puola ja Tšekin 

tasavalta houkuttelivat suoria ulkomaan investointeja. Toisen ryhmän eli IVY 

talouksien houkuttelemat suorat ulkomaan investoinnit ovat melko mitättömiä 

poikkeuksena Venäjä, Kazakstan ja Azerbaidžan, joihin investoijia ovat 

houkutelleet erityisesti luonnonvarat. (Miyake & Sass 2000, 36–37; Tiusanen 

2003, 31) 

 

1990-luvulla suurin osa investoinneista oli suurien saksalaisten ja 

yhdysvaltalaisten monikansallisten yritysten tekemiä. (Miyake & Sass 2000, 36–

37; Tiusanen 2003, 31) Vuoteen 2001 mennessä kumulatiivinen suorien ulkomaan 

investointien virta siirtymätalouksiin oli yli 150 miljardia USA:n dollaria. 

(Tiusanen 2003, 31) 
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Alla olevasta taulukosta 5 voidaan nähdä suorien ulkomaan investointien pääoma 

vuonna 1995 siirtymätalouksissa. Suorat ulkomaan investoinnit lähtivät kuitenkin 

ilmiömäiseen kasvuun kaikissa maissa vuoden 1995 jälkeen ja kasvoivat 

moninkertaisiksi. (Tiusanen 2003, 36) Esimerkiksi Viro ja Unkari suorittivat 

yksityistämisen myymällä teollisuuden nopeasti ja usein ulkomaalaisille, jolloin 

suorat ulkomaan investoinnit kasvoivat maihin suuresti (Rautava & Sutela 2000, 

109–110). Toinen syy 1990-lopun investointien kasvuun on sijoittajien luottamus 

kahdeksan siirtymätalouden pääsystä Euroopan unioniin (Tiusanen 2008, 45). 

 

Taulukko 5. Suorien ulkomaan investointien pääoma vuonna 1995 

siirtymätalouksissa (miljoonaa USA:n dollari) (WIIW 2003, Tiusanen 2003, 36 

mukaan) 

Maa 1995 

Unkari 11 926 

Puola 7 843 

Tšekki 7 350 

Venäjä 3 966 

Slovenia 1 763 

Slovakia 1 297 

Romania 971 

Ukraina 796 

Viro 737 

Latvia 616 

Liettua 352 

Bulgaria 337 

 

Raaka-aine investoijat löysivät uusia mahdollisuuksia 1990-luvulla 

siirtymätalouksista. Etenkin Kazakstanissa ja Azerbaidžanissa on paljon 

luonnonvaroja, jotka ovat houkutelleet ulkomaalaista pääomaa. Siirtymätaloudet 

olivat houkutteleva vaihtoehto myös resurssi investoijien kannalta, sillä maat 

tarjosivat halpaa ja koulutettua työvoimaa.  Monikansalliset yritykset pystyvät 

hyödyntämään siirtymätalouksien halpaa ja koulutettua työvoimaa myös 
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sopimusvalmistuksen avulla, joka ei takaa suoria ulkomaan investointeja maahan. 

(Tiusanen 2003, 32–33) 

 

Entisen kommunistisen Euroopan alueella on yli 400 miljoonaa asukasta, mikä on 

enemmän kuin koko EU-15:n väestö. Tämä houkutteli siirtymätalouksiin 

markkinainvestoijia ja suuri osa suorista ulkomaan investoinneista 

siirtymätalouksiin on palvelusektorille, kuten esimerkiksi hotelli-, pankki-, 

ravintola-, jälleenmyynti- ja telekommunikaatioaloille, tehtyjä investointeja. 

(Tiusanen 2003, 32–33) 

 

Case: Skoda-Volkswagen 

Tšekki päätti myydä valtion omistaman autoja valmistavan Skodan, sillä sen 

ylläpito olisi vaatinut suuria investointeja ja tehtaan modernisointia. Valtio järjesti 

huutokaupan ja saksalainen Volkswagen osti Skodan vuonna 1991. Tämä oli 

Euroopan siirtymätalouksien suurin kauppa siihen asti. Volkswagen hankki 30 

prosenttia Skodan osakkeista 300 miljoonalla USA:n dollarilla. Lisäksi 

Volkswagen lupasi kehittää tehdasta, säilyttää Skoda brändin sekä kasvattaa 

omistusosuuttaan Skodassa vähitellen. Vuonna 1994 Volkswagen sai enemmistö 

osuuden Skodasta ja vuosituhannen vaihteessa siitä tuli ainoa omistaja. 

Volkswagen on kehittänyt tehdasta, joka tuotti 55 prosenttia enemmän autoja 

vuonna 1996 vuoteen 1991 verrattuna. (Tiusanen 2006, 26–27) 

 

Kauppa oli hyvin tyypillinen 1990-luvulla, jolloin monikansalliset yritykset 

ostivat paljon yksityistettäviä yrityksiä. Tällöin monikansalliset yritykset, jotka 

investoivat siirtymätalouksiin, olivat usein resurssi-investoijia. Volkswagen 

hankki Skodan, jotta se voisi kilpailla Aasiasta tulevia halvempia malleja vastaan 

ja suurin osa Tšekissä valmistetuista autoista meneekin vientiin (Tiusanen 2006, 

28–29). Volkswagenin investointia ei kuitenkaan voi sanoa pelkäksi resurssi-

investoinniksi, sillä siinä on myös piirteitä markkinoita etsivästä investoinnista. 

Tuotanto Tšekissä antaa markkinaedun yritykselle ja suurin osa Tšekin uusista 

autoista on merkiltään Skoda. (Tiusanen & Karhu 2009, 36) 
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6 2000-LUKU 

 

2000-luku on ollut hyvin samantapainen kuin 1990-lukukin. Suorat ulkomaan 

investoinnit ovat kasvaneet erittäin paljon (Liite 3/7). Ennen finanssikriisiä 

vuonna 2007suorien ulkomaan investointien arvo kasvoi suuremmaksi kuin 

koskaan aikaisemmin. Romahdus investointien määrässä oli kuitenkin yhtä nopea 

kuin kasvukin. UNCTAD:n maailman suorien ulkomaisten investointien virtaa ja 

OECD:n suorien ulkomaan investointien virtaa kuvaavat arvot kuitenkin 

poikkeavat hieman toisistaan. Kun UNCTAD arvioi koko maailman suorien 

ulkomaan investointien määräksi vuonna 2007 hieman yli 1 800 miljardia USA:n 

dollari, OECD arvioi pelkästään OECD-maiden investoineen rajojensa 

ulkopuolella yli 2 000 miljardia USA:n dollaria. (UNCTAD 2009a, 10; OECD 

2009, 30) 

 

Vuoden 2008 kriisi vaikutti suoriin ulkomaan investointeihin maailmanlaajuisesti 

kolmella tavalla: (1) se vahingoitti taloudellisen kasvun tulevaisuuden näkymää, 

joka on suorien ulkomaan investointien päämoottori, (2) se rajoitti pääsyä 

kotimaisiin (yritysten voitot alhaalla) ja ulkoisiin (luottoa vaikea saada ja korot 

suhteellisen suuria) varoihin ja (3) se lisäsi epävarmuutta, jonka kautta 

tulevaisuuden riskinäkymä paheni. (ECLAC 2009, 8) 

 

Kaiken kaikkiaan on huomattava yritysten ulkomaisten toimintojen lisääntyminen 

sekä kehittyvien ja siirtymätalouksien saamien suorien ulkomaan investointien 

jatkuva kasvu koko 2000-luvun ajan aina vuoteen 2007 asti. Vaikka vuonna 2007 

maailman suorat ulkomaan investoinnit laskivatkin, ei notkahdus ollut niin suuri 

kehittyvissä kuin kehittyneissä talouksissa (liite 3/7). Koko maailman suorien 

ulkomaan investointien ulosvirtaus on laskenut vuodesta 2007 vuoteen 2008, 

mutta suorien ulkomaan investointien arvo on kasvanut kehittyvistä maista (liite 

4/7). Vuodesta 2008 vuoteen 2009 suorat ulkomaan investoinnit pienenivät 

maailman laajuisesti vielä noin 15 prosenttia ja kehittyneisiin talouksiin suorat 

ulkomaan investoinnit pienenivät jopa 25 prosenttia. (ECLAC 2009, 8) 
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Vuoden 2007 maailman suorien ulkomaan investointien kertyneen pääoman 

jakaantumisen tilannetta kuvaava liite 5/7 kertoo kehittyvien talouksien olevan 

vielä pitkälti kehittyneitä jäljessä. Kuvaaja ei ota huomioon suorien ulkomaan 

investointien pääoman jakautumista suhteutettuna väestön määrään, jolloin ero 

olisi vielä entistä suurempi ottaen huomioon, että kehittyvissä maissa elää suurin 

osa maailman ihmisistä. Vaikka kehittyvien maiden merkitys maailmantaloudessa 

on kasvanut vähitellen, se ei vielä ole kehittyneiden maiden tasolla suhteutettuna 

väestön määrään. 

 

6.1 Kehittyneet maat 

Kehittyneet maat ovat vielä selvästi suurempi monikansallisten yritysten 

investointikohde, vaikka 2000-luvulla trendi onkin ollut investoida kasvavissa 

määrin kehittyviin maihin. Kehittyneiden maiden osuus koko maailman suorien 

ulkomaan investointien kumulatiivisesta pääomasta oli vuonna 2007 lähes 69 

prosenttia (Liite 6/7).  

 

Vuosikymmenen lopun finanssikriisi iski kehittyneisiin maihin erittäin 

voimakkaasti, mikä näkyy muun muassa työttömyystilastoissa. Yhdysvalloissa 

työttömyys kaksinkertaistui 7,3 miljoonasta työttömästä vuonna 2007 yli 15 

miljoonaan työttömään vuonna 2009 (MarketLine 2009a). Finanssikriisissä monet 

länsimaiset rahoituslaitokset ajautuivat vaikeuksiin ja yritysten rahoituksen 

saaminen oli erittäin vaikeaa, mikä johti maailman suorien ulkomaan investointien 

laskuun. Toinen finanssikriisin aikana tapahtunut muutos kehittyneissä maissa oli 

monikansallisten yritysten toimenpiteet, joilla kriisiä vastaan taisteltiin. Monet 

yritykset vähensivät tuotantoaan ja irtisanoivat työntekijöitä. Vaikka työntekijöitä 

irtisanottiin myös kehittyvien maiden laitoksilta, kohdistuvat kriisin jälkeiset 

työvoiman uudelleenlisäykset todennäköisesti halvemman työvoiman maiden 

laitoksille. 

 



28 

 

6.2 Kehittyvät maat 

Kumulatiivisen suorien ulkomaan investointien pääoman jakautuminen 

kehittyvissä maissa alueittain on kuvattu liitteessä 6/7. Kuuvajasta on huomattava 

Etelä-, Itä- ja Kaakkois-Aasian sekä Latinalaisen Amerikan suuret osuudet. 

Afrikan osuus koko kehittyvien maiden saamista suorista ulkomaisista 

investoinneista on vain noin 9,3 prosenttia ja Länsi-Aasian eli Lähi-idän vielä 

tätäkin pienempi 8,2 prosenttia. Tämä johtuu jälkimmäisten alueiden 

epävakaudesta, joka ei ole omiaan houkuttelemaan monikansallisia yrityksiä. 

Myös alueiden tulojen jakautuminen on hyvin epätasaista, eikä alueilla ole suurta 

ostovoimaista keskiluokkaa vaan kansa on pääasiassa köyhää. 

 

2000-luvun jälkimmäisellä puoliskolla kehittyvien talouksien saamat suorat 

ulkomaan investoinnit kasvoivat voimakkaasti (liite 7/7). Alueittain jaettuna 

kasvu oli huomattavasti nopeampaa Etelä-, Itä- ja Kaakkois-Aasiassa kuin muissa 

kehittyvissä talouksissa. Kehittyvien talouksien saamat suorat ulkomaan 

investoinnit eivät kuitenkaan laskeneet vielä vuoden 2007 aikana, kuten kävi 

kehittyneiden maiden kohdalla (liite 7/7). Alueittain finanssikriisi näyttäisi 

iskeneen voimakkaimmin Lähi-idän saamiin suoriin ulkomaan investointeihin. 

Muiden alueiden investoinnit näyttävät kasvavan yhä. Vuoden 2008 aikana 

Afrikka ohittikin Lähi-idän investointikohteena, vaikka alue on muutoin 

menestynyt heikommin investointien houkuttelussa viime vuosikymmenen 

jälkimmäisellä puoliskolla. (UNCTAD 2008, 37; UNCTAD 2009a, 22) 

 

6.2.1 Etelä-, Itä- ja Kaakkois-Aasia 

Vuosi 2007 oli ennätyksellinen suorien ulkomaan investointien osalta Etelä-, Itä- 

ja Kaakkois-Aasiassa. Alue sai suoria ulkomaisia investointeja 249 miljardia 

USA:n dollaria, mikä on noin kaksi viidesosaa koko maailman kehittyvien 

talouksien saamista suorista ulkomaan investoinneista (UNCTAD 2008, 46–47). 

Investoinnit kehittyviin talouksiin ovatkin kasvaneet erittäin nopeasti jo 1990-

luvun alkupuolelta asti. (UNCTAD 2008, 3) 
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Vaikka Itä-Aasia saikin suuren osan investoinneista vuonna 2007, myös Etelä- ja 

Kaakkois-Aasiaan kohdistuvat investoinnit kasvoivat. Kiina ja Hong Kong ovat 

edelleen Aasian tärkeimmät investointikohteet ja keräsivät eniten suoria ulkomaan 

investointeja alueella. Intia ja ASEAN -maat ovat kuitenkin kasvattaneet suorien 

ulkomaisten investointien määrää huomattavasti. (UNCTAD 2008, 46) Etelä- ja 

Kaakkois-Aasian kymmenen merkittävintä investointikohdetta, Kiina, Hong 

Kong, Singapore, Intia, Thaimaa, Malesia, Taiwan, Indonesia, Vietnam ja 

Pakistan, saivat yli 90 prosenttia koko alueen investoinneista. (UNCTAD 2008, 

47–48)  

 

1990-luvulla alkanut voimakas investointia länsimaista Aasiaan on luonut alueella 

entistä paremman yhteistyökumppaneiden ja toimittajien verkoston 

monikansallisille yrityksille. Myös maanosan integroituminen on edennyt entistä 

pidemmälle. Vuonna 2007 ASEAN-maat solmivat ASEAN Comprehensive 

Investment Agreementin (ACIA), jonka tavoitteena on liberalisoida maiden 

investointiympäristöä ja edistää alueelle kohdistuvien suorien ulkomaan 

investointien kasvua. (Uttama & Peridy 2009, 239–240) Sopimus helpottaa 

monikansallisten yritysten toimintaa alueella. 

 

Myös alueelta lähtöisin olevien investointien määrä kasvoi huippuunsa noin 150 

miljardiin USA:n dollariin, mikä tekee alueesta merkittävän investoijan sekä 

kehittyviin että kehittyneisiin talouksiin. Intia on yksi suurimmista investoijista 

Iso-Britanniassa sekä Kiina, Intia ja Malesia ovat investoineet huomattavasti 

Afrikkaan. 150 miljardilla dollarilla alueen osuus koko maailman suorista 

ulkomaan investoinneista on noin kahdeksan prosenttia. Yksittäisistä investoijista 

Hong Kong on ylitse muiden. Sen osuus koko alueelta tulleista suorista ulkomaan 

investoinneista oli vuonna 2007 53,2 miljardilla USA:n dollarilla yli kolmannes. 

(UNCTAD 2007, 20; UNCTAD 2008, 49) 
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6.2.2 Latinalainen Amerikka ja Karibianmeri 

2000-luvulla samat maat ovat edelleen houkutelleet eniten suoria ulkomaan 

investointeja kuin 1990-luvulla. Meksiko, Brasilia, Chile, Columbia ja Argentiina 

ovat olleet alueen suurimpia vastaanottaja maita (Taulukko 6). Venezuela ei 

kuitenkaan ole pärjännyt yhtä hyvin enää 2000-luvulla ja suorat ulkomaan 

investoinnit maahan ovat tippuneet huomattavasti. Peru puolestaan on alkanut 

parantanut 2000-luvulle siirrryttäessä, sillä hiilivety ja kaivosteollisuus ovat olleet 

huomattavasti kasvussa. Venezuelasta puolestaan on lähtenyt paljon 

hiilivetyteollisuutta, minkä vuoksi maan nettovirtaus oli jopa miinuksella vuonna 

2006. (ECLAC 2007, 58–59) 

 

Taulukko 6. Suorien ulkomaan investointien netto virtaus valittuihin Latinalaisen 

Amerikan maihin 2000–2006 (miljoonaa USA:n dollaria) (ECLAC 2007, 59) 

Maa 2000 2001 2002 2003 2004 2004 2006 

Meksiko 17 776 27 487 19 342 15 345 22 301 19 643 18 939 

Brasilia 32 779 22 457 16 590 10 144 18 146 15 067 18 782 

Chile 4 860 4 200 2 550 4 307 7 173 6 960 8 053 

Columbia 2 395 2 525 2 139 1 758 3 084 10 255 6 295 

Argentiina 10 418 2 166 2 149 1 652 4 584 5 008 4 809 

Peru 810 1 144 2 156 1 335 1 599 2 579 3 467 

 

Kriisistä huolimatta suorat ulkomaan investoinnit lisääntyivät vuonna 2008 13 

prosenttia vuodesta 2007. Vuonna 2008 Latinalaiseen Amerikkaan ja 

Karibianmerelle virtasi 128,301 miljardia USA:n dollaria suorina ulkomaan 

investointeina. Etenkin Etelä-Amerikka oli hyvin suosittu vuonna 2008 ja 

investointien määrä kasvoi 24 prosenttia. Keski-Amerikkaan investoinnit 

kasvoivat vain 7 prosenttia vuonna 2008, kun taas Karibian merelle investoinnit 

nousivat 24 prosenttia. (ECLAC 2009, 8) 

 

Investointien lisääntyminen Etelä-Amerikkaan johtui pääasiassa raaka-aineiden 

korkeista markkinahinnoista. Etelä-Amerikka houkutteli paljon raaka-

aineinvestoijia etenkin hiilivety ja metalli kaivosteollisuuteen. Talous kasvoi 
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Etelä-Amerikassa enemmän kuin maailmassa keskimäärin, jonka vuoksi se oli 

suotuisa investointi kohde myös markkinainvestoijille. Pääinvestointikohteet 

olivat Brasilia, Chile ja Kolumbia, jotka houkuttelivat noin 80 prosenttia koko 

Etelä-Amerikkaan suuntautuneista suorista ulkomaan investoinneista. Brasilia oli 

kaikista maista suosituin. (ECLAC 2009, 8-9) 

 

Monikansallisten yritysten tekemät investoinnit Meksikon ja Karibianmeren 

vientiteollisuuteen vähenivät huomattavasti, sillä alueet ovat sidoksissa 

Yhdysvaltoihin. Ongelmia on useilla vientiteollisuuden aloilla kuten esimerkiksi 

autoteollisuudella. Toiset ovat joutuneet lopettamaan tuotannon kokonaan 

Meksikossa, toiset pysäyttämään tuotannon väliaikaisesti ja toiset lomauttamaan 

työntekijöitään. Meksikon oma talouden taantuma laski markkinainvestoijien 

halukkuutta investoida maahan. Karibianmeri onnistui houkuttelemaan hyvin 

suoria ulkomaan investointeja, etenkin turismi lisäsi investointien määrää. 

Esimerkiksi Dominikaaninen tasavalta ja Trinidad ja Tobago kasvattivat 

huomattavasti sisään virtaavien investointien määrää. (ECLAC 2009, 8-9) 

 

6.2.3 Keski- ja Itä-Eurooppa sekä IVY taloudet 

Keski- ja Itä-Eurooppa sekä IVY taloudet siirtyivät suunnitelmataloudesta 

markkinatalouteen 1980- ja 1990-lukujen vaihteessa. Siirtyminen oli monille 

kansantalouksille erittäin vaikea ja kommunismin vaikutukset näkyvät vieläkin 

monen maan taloudellisessa ja hallinnollisessa kehityksessä.  

 

Vaikka Itä-Euroopan maiden talous alkoikin kasvaa jo 1990-luvulla ja ne saivat 

paljon suoria ulkomaan investointeja, on 2000-luku ollut niiden taloudellisen 

kasvun kulta-aikaa. Esimerkiksi Slovakia oli vielä 1990-luvulla poliittisesti 

epävakaa ja on saavuttanut voimakkaan suorien ulkomaan investointien virran 

vasta 2000-luvulla. Maa onkin parantanut huomattavasti asemiaan 

kansainvälisissä vertailuissa ja bruttokansantuote on ollut kasvussa koko 2000-

luvun. (Tiusanen 2008, 23; Tiusanen & Karhu 2009, 21)  
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Toisin kuin Slovakia, Unkari menestyi jo 1990-luvulla erittäin hyvin ja sai paljon 

suoria ulkomaan investointeja, kiitos nopeiden talousreformien. Maahan ei 

Tiusasen ja Karhun mukaan ole kuitenkaan odotettavissa suurta uusien 

investointien ryntäystä enää tulevaisuudessa, mikä johtuu muun muassa 

työvoiman kallistumisesta. Aikaisempien investointien tuottoja tullaan kuitenkin 

uudelleeninvestoimaan maahan. (Tiusanen & Karhu 2009, 23–24) 

 

1990-luvun lopulla Itä-Euroopan siirtymätalouksien liiketoimintaympäristö parani 

huomattavasti ja kahdeksan hakijamaan (Latvia, liettua, Puola, Slovakia, 

Slovenia,  Tšekki, Unkari ja Viro) kohdalla odotukset liittymisestä Euroopan 

unioniin lähitulevaisuudessa kasvoivat. Tämä lisäsi huomattavasti 

monikansallisten yritysten mielenkiintoa näihin kahdeksaan edellä mainittuun 

maahan ja toi suoria ulkomaan investointeja niihin jo vuosituhannen vaihteessa. 

Bulgarian ja Romanian kohdalla EU-jäsenyys oli kuitenkin vielä epävarma, mikä 

hidasti maiden taloudellista kasvua ja heikensi kilpailukykyä suorista ulkomaan 

investoinneista muiden siirtymätalouksien kanssa. Tilanne kuitenkin parani myös 

näissä maissa 2000-luvun puolessa välissä ja maat alkoivat saada ulkomaisia 

investointeja, kun maiden liittyminen EU:hun tuli entistä todennäköisemmäksi. 

(Tiusanen 2008, 45) 2000-luvun lopun finanssikriisi kuitenkin iski pahasti Itä-

Eurooppaan ja suorat ulkomaan investoinnit vähenivät ja hyvinvointi maissa aleni 

huomattavasti (Tiusanen & Karhu 2009, 42). 

 

Euroopan suunnitelmataloudet ovat olleet erittäin suosittuja kohteita 

Eurooppalaisten yritysten keskuudessa sekä halvemman tuotannon että suurien 

markkinoiden takia. Esimerkiksi Puola on yksi EU:n suurimmista maista yli 38 

miljoonalla asukkaallaan. Hinta- ja palkkatasot ovat kuitenkin nousseet 

huomattavasti vuosikymmenen aikana (WIIW, Tiusanen & Karhu 2009, 28 

mukaan), eivätkä monet Itä-Euroopan siirtymätaloudet enää pysty kilpailemaan 

alhaisilla palkoilla Aasian kanssa. Alueen etuna on keskeinen sijainti EU:ssa ja 

EU:n tarjoamat suuret sisäiset markkinat, joiden perässä muun muassa KIA 

Motors rakensi uuden tehtaansa vuosikymmenen puolivälissä Slovakiaan. 
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7 TULEVAISUUS 

 

2000-luvun lopulla suorat ulkomaan investoinnit kehittyneisiin maihin hidastuivat 

enemmän kuin kehittyviin maihin. Tulevaisuudessa ero kehittyvien ja 

kehittyneiden maiden välillä tuleekin kaventumaan. Kilpailu suorista ulkomaan 

investoinneista on ollut viime vuosikymmeninä erittäin kovaa ja finanssikriisi 

lisäsi sitä erittäin paljon. Tämä johtuu siitä, että rahan liikkuminen on vähentynyt 

ja investoinnit jäädytetty monilla aloilla. Tulevaisuudessa kilpailu kovenee 

entisestään, vaikka volyymit näyttävät lisääntyvän. Monet tahot tekevät 

tutkimusta suorista ulkomaan investoinneista ja arvioivat tulevaisuuden 

investointikohteita. Seuraavassa on esitelty kaksi erilaista tutkimustuloksesta siitä, 

mitkä ovat tulevaisuudessa monikansallisia yrityksiä kiinnostavimpia 

investointikohteita. Tutkimusten tulokset ovat hyvin samantapaisia ja 

eroavaisuudet yrityksiä kiinnostavissa maissa vain vähäisiä. 

 

UNCTAD:n tutkimuksen mukaan vuosina 2009–2011 maailman kuusi suosituinta 

suoria ulkomaan investointeja keräävää maata ovat järjestyksessään Kiina, USA, 

Intia, Brasilia, Venäjä ja Iso-Britannia. (UNCTAD 2009a, 7) Lista on identtinen 

neljän ensimmäisen maan kohdalta A.T. Kearneyn listan kanssa, mutta poikkeaa 

viidennen ja kuudennen maan kohdalla. Alla esitettyyn taulukkoon 7 on koottu 

A.T. Kearneyn mukaan maailman 25 eniten suoria ulkomaan investointeja 

tulevaisuudessa houkuttelevaa maata. Suurimpana erona listojen välillä on 

Venäjän nouseminen A.T. Kearneyn listan sijalta 18 sijalle viisi UNCTAD:n 

listalla.  

 

Listalta esiin nousee neljä uutta tulokasta, Romania, Saudi-Arabia, Chile ja 

Egypti, joiden talouksia pidetään yleisesti vielä kehittyvinä. Kuitenkin kaikissa 

näissä maissa on potentiaalia. Romania sai EU-jäsenyyden 2007, Saudi-Arabian 

öljyvarat ovat tuoneet maahan paljon pääomaa, Chile oli vuonna 2006 

Latinalaisen Amerikan kolmanneksi suurin investointi kohde ja Egypti on Afrikan 

vauraimpia maita 
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Taulukko 7. Suoria ulkomaan investointeja eniten tulevaisuudessa houkuttelevat 

maat, yritysten johtajien mukaan (A.T. Kearney 2010, 5-6) 

Maa Sijoitus 2010 Sijoitus 2007 Muutos 

Kiina 1 1 0 

Yhdysvallat 2 3 +1 

Intia 3 2 -1 

Brasilia 4 6 +2 

Saksa 5 10 +5 

Puola 6 22 +16 

Australia 7 11 +4 

Meksiko 8 19 +11 

Kanada 9 14 +5 

Iso-Britannia 10 4 -6 

Arabiemiirikunnat 11 8 -3 

Vietnam 12 12 0 

Ranska 13 13 0 

Hongkong 14 5 -9 

Muut Persianlahden 

maat 

15 17 -2 

Romania 16 - - 

Tšekin tasavalta 17 25 +8 

Venäjä 18 9 -9 

Saudi Arabia 19 - - 

Indonesia 20 21 +1 

Malesia 21 16 -5 

Chile 22 - - 

Turkki 23 20 -3 

Singapore 24 7 -17 

Egypti 25 - - 

 

  



35 

 

Viitenä suurimpana syynä yritysten toimintaan jollakin tietyllä alueella UNCTAD 

pitää järjestyksessään markkinoiden kokoa, markkinoiden kasvua, kumppaneiden 

ja toimittajien olemassaoloa, pääsyä kansainvälisille ja alueellisille markkinoille 

sekä vakaata ja liiketoiminnalle ystävällistä ympäristöä (UNCTAD 2009a, 7). 

Tältä pohjalta yhdessä Kharaksen maailman keskiluokan koon, alueellisen 

jakautumisen ja kulutuksen kehityksestä tekemän tutkimuksen (Kharas 2010) 

kanssa voi ennustaa Aasian merkityksen maailmantaloudessa kasvavan 

entisestään ja yritysten haluavan investoiden entistä enemmän maanosaan.  

 

7.1 Aasia 

Länsimaiden taloudellinen kehitys on pohjautunut suurelta osin keskiluokan 

(käytössä 10-100 USA:n dollaria per päivä) ostovoimaan, kulutukseen, 

innovaatiokykyyn sekä yrittäjyyteen. Aasian talouskasvu on kuitenkin ollut 

erilaista, eikä keskiluokalla ole ollut niin suurta merkitystä. (Kharas 2010, 7-8) 

Yleisesti ostovoima Aasian maissa on huomattavasti alhaisempi kuin länsimaissa. 

Aasian maat ovat kuitenkin olleet viime vuosina erittäin suuren mielenkiinnon 

kohteena. Monet yritykset ovat siirtäneet niihin tuotantoaan, mutta myös Aasian 

markkinat kiinnostavat entistä enemmän yrityksiä.  

 

Aasiassa on tällä hetkellä noin 28 prosenttia maailman keskiluokasta. Osuuden 

ennustetaan kuitenkin kasvavan noin puoleen vuoteen 2020 mennessä ja lähes 

kahteen kolmasosaan vuoteen 2030 mennessä. Samaan aikaan Aasian osuus koko 

maailman keskiluokan kulutuksesta ennustetaan nousevan nykyisestä vajaasta 

neljänneksestä lähes 60 prosenttiin vuoteen 2030 mennessä. Aasian keskiluokan 

kulutuksen ennustetaan kasvavan nykyisestä vajaasta 5 000 miljardista yli 

kuusinkertaiseksi vajaaseen 33 000 miljardiin USA:n dollariin. (Kharas 2010, 28) 

 

Aasia täyttää melko hyvin nykyisin talouskasvunsa ansiosta monikansallisten 

yritysten vaatimukset muillakin osa-alueilla. Maanosassa alkaa olla kasvavissa 

määrin luotettavia ja laadukkaita toimittajia sekä kaupanesteiden vähentäminen 

tarjoaa entistä paremmat mahdollisuudet kansainväliseen liiketoimintaan monissa 

maissa. Monet valtiot ovat myös parantaneet huomattavasti infrastruktuuriaan 
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houkutellakseen monikansallisia yrityksiä maahan. Moneen maahan on jo 

muodostunut klustereita ja yhteistyökumppaneita on enemmän kuin 1990-luvulla. 

Aasian kasvava keskiluokka ja sen kasvava ostovoima houkuttelevat yhä 

enemmän markkinahakuisia investointeja. Vaikka koko Aasia tulee jatkossakin 

saamaan erittäin paljon suoria ulkomaan investointeja, olemme keskittyneet tässä 

osiossa erityisesti Aasian ehkä mielenkiintoisimpaan talouteen - Intiaan, joka 

vasta viime vuosina on noussut Kiinan varjosta ja kohottanut osakkeitaan 

ulkomaisten investoijien silmissä. Vuonna 2050 Intian kulutuksen ennustetaan 

olevan 31 prosenttia ja Kiinan 22 prosenttia maailman kulutuksesta (Kharas 2010, 

29).  

 

Case: Intia 

Intian väkiluku kasvaa ensi vuonna yli 1,2 miljardiin (Datamonitor 2009a, 4). 

Ainoastaan Kiinassa on enemmän asukkaita kuin Intiassa. Ei olekaan ihme, että 

Intian ulkoministeriö mainostaa maan olevan maailman suurin demokraattinen 

valtio. Ministeriö mainostaa maata vakaana ja avoimena kansainväliselle 

liiketoiminnalle ja kaupalle. Lisäksi maassa on halpaa työvoimaa, toimiva 

oikeuslaitos ja kehittynyt rahoitussektori. (Government of India 2010) Vaikkei 

Intian ulkoministeriön mainoksessaan esittämät hyvät puolet Intiassa 

pitäisivätkään täysin paikkaansa, on maan liiketoimintaympäristö parantunut 

huomattavasti. Intia ei kuitenkaan ole vielä avannut markkinoitaan 

kansainvälisille vähittäiskauppaketjuille (Palmade & Anayiotas 2003, 3). 

 

Intiassa riittää halpaa työvoimaa niin työntekoon kuin toimihenkilötehtäviin. 

Lisäksi Intiassa englanninkielen taito on huomattavasti Kiinaa yleisempää johtuen 

kolonialismista. Englannin kieli onkin jäänyt vahvasti elämään Intiaan. Intia 

kilpailee ulkomaisista investoinneista nyt ja tulevaisuudessa erittäin paljon toisen 

Aasian jätin, Kiinan kanssa. Verratessa World Economic Forumin arviota Intiasta 

ja Kiinasta, pistää silmään Kiinan parempi koulutuksen ja innovaatiokyvyn taso. 

Intia taas on kehittyneempi liiketoimintaympäristö. Suurimmat erot maiden välillä 

on kuitenkin perustarpeiden tyydyttämisessä. Terveydenhuolto ja peruskoulutus, 
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infrastruktuuri sekä talouden tasapaino saavat Intiassa huomattavasti huonommat 

arvot kuin Kiinassa. (World Economic Forum 2009, 116 ja 170) 

 

Intian kasvava talous luo mahdollisuuden tulevaisuudessa edellä mainittujen 

ongelmien parantamiselle. Intian on muun muassa tehtävä suuria investointeja 

infrastruktuuriin, jotta yritykset investoisivat sinne. Monet infrastruktuurin 

parantamishankkeet taas tarjoavat tulevaisuudessa loistavan mahdollisuuden 

länsimaalaisille yrityksille, joilla on tietotaitoa vaativiinkin suunnittelutehtäviin. 

Toisaalta Intian tarjoama suuri valkokaulustyövoima on kiinnostava kohde T & K 

toiminnan ulkoistamiselle. Intian talous tarvitsee tulevaisuudessa entistä enemmän 

vientiteollisuutta paikkaamaan suurta kauppataseen alijäämää, joka oli vuonna 

2008 lähes sata miljardia USA:n dollaria (MarketLine 2009b). Intian hallituksen 

täytyykin tulevaisuudessa houkutella maahan lisää vientiteollisuutta poliittisin 

toimin, mikä tulee lisäämään monikansallisten yritysten investointeja maahan. 

Hyvinvoinnin kasvun ja entistä avoimemman talouden myötä Intia on myös 

loistava mahdollisuus tulevaisuudessa vähittäistavarakaupalle, mikäli se vapautuu 

avoimemman politiikan ansiosta. 

 

7.2 Latinalainen Amerikka 

Raaka-aineiden hinnat ovat olleet kasvussa, minkä vuoksi monikansallisten 

yritysten toiminta maanosassa on ollut kasvussa. Myös turismin vaikutukset ovat 

olleet positiivisia alueen taloudelliselle kehitykselle. (ECLAC 2009, 8-9) 

Tulevaisuudessa Latinalaiseen Amerikkaan kohdistuvat investoinnit kasvavat, 

koska maanosan uskotaan tulevaisuudessa pystyvän tarjoamaan yrityksille raaka-

aineita ja edullisempia tuotantomahdollisuuksia verrattuna länsimaihin.  

Investointeja kohdistuu myös palveluihin, esimerkiksi turismiin, joka on erittäin 

tärkeä osa Karibian maiden kansantuotteita. Finanssikriisin jälkeen suorat 

ulkomaan investoinnit Meksikoon ja muihin Väli-Amerikan maihin tulevat 

kasvamaan Yhdysvaltojen talouden parannuttua. Alueen teollisuus on hyvin 

vientipainotteista, joten maailmantalouden parantuessa vienti Yhdysvaltoihin 

alkaa taas vetää.  
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Case Brasilia 

Brasilia on houkutellut viime vuosina paljon resurssi-investoijia muun muassa 

metalli-, kaivos-, ja kemianteollisuutta. (UNCTAD 2008, 59) Tämän lisäksi 

turismi on lisääntynyt Brasiliassa viime vuosina huomattavasti ja jo nyt maassa 

vierailee viisi miljoonaa turistia vuodessa. Etelä-Amerikan talous on kasvanut 

viime vuosina paremmin kuin koko maailmantalous keskimäärin. (ECLAC 2010, 

131–132) Nämä asiat tulevat houkuttelemaan Brasiliaan tulevaisuudessakin paljon 

investoijia ja ovat vaikuttaneet siihen, että Brasilia on valittu yhdeksi 

tulevaisuuden houkuttelevimmista investointikohteista. (A.T. Kearney 2010, 5–6) 

 

Brasiliassa on yli 190 miljoonaa asukasta (Datamonitor 2009b, 9), mikä yhdessä 

talouden kasvun kanssa tulee houkuttelemaan tulevaisuudessa edelleen 

markkinainvestoijia maahan. Brasilian hotelliala kasvoi vuonna 2008 noin 18 

prosenttia ja sen oletetaan kasvavan vuoteen 2013 mennessä yli 50 prosenttia 

(Datamonitor 2009c, 3). Hotelliala ei kuitenkaan ole ainoa ala, joka tulee 

houkuttelemaan suoria ulkomaan investointeja kasvavan turismin myötä. Myös 

palvelut sekä jälleenmyynti tulevat lisääntymään turismin ja hyvinvoinnin 

lisääntymisen kautta. 

  

Brasiliassa kehittyi 1990-luvulla hyvä teollinen pohja, jonne on kehittynyt 

teollisia klustereita (Datamonitor 2009b, 17). Klusterit luovat hyvän pohjan 

tulevaisuutta ajatellen ja tulevat houkuttelemaan maahan resurssi-investoijia. 

Brasilia tulee tarjoamaan tulevaisuudessa hyvän investointiympäristön erilaisille 

investoijille. 

 

7.3 Keski-, ja Itä-Eurooppa sekä IVY taloudet 

Keski- ja Itä-Euroopan uudet EU-jäsenmaat ovat saaneet kahden viime 

vuosikymmenen aikana paljon ulkomaisia investointeja. Pitkällä aikavälillä 

kuitenkin maiden taloudet lähenevät entisestään vanhojen EU-jäsenmaiden 

talouksia ja hyvinvointierot tasoittuvat. Tämä tulee nostamaan 

liiketoimintakustannuksia maissa ja niihin keskittyvien investointien kohdistuvan 

tulevaisuudessa entistä enemmän markkinahakuisiin investointeihin. Euroopassa 
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riittää kuitenkin vielä maita, jotka eivät kuulu EU:hun. Näistä tärkeimpiä 

investoijien silmin tulevaisuudessa ovat todennäköisesti Turkki, Ukraina, 

Balkanin maat ja Venäjä. Seuraavassa on keskitytty tarkemmin Venäjän 

tulevaisuuden investointien ennustamiseen. 

 

Case Venäjä 

Venäjä on houkutellut tähän asti lähinnä raaka-aine- ja markkinainvestoijia, sillä 

maalla on ollut tarjota paljon luonnon varoja, suhteellisen suuret markkinat sekä 

kehittymätön palvelusektori. Markkinainvestoijien määrä onkin kasvanut 

huomattavasti ja palvelusektori on kehittynyt Neuvostoliiton romahtamisen 

jälkeen paljon. Venäjällä ei ole kuitenkaan ollut tarjota etua resurssi-investoijille, 

joten valmistusteollisuuden ja vientiorientoituneet teollisuuden investoinnit ovat 

jääneet pieniksi. 

 

Useat monikansalliset yritykset ovat perustaneet myyntikonttoreita Venäjälle, 

mutta eivät ole vielä uskaltaneet tehdä suoraa investointia, sillä Venäjän 

investointiympäristö nähdään vielä hyvin epävakaana. Kun investointiympäristö 

muuttuu suotuisammaksi ja investoijat alkavat tekemään suoria ulkomaan 

investointeja Venäjälle, voidaan Venäjän suorien ulkomaan investointien 

pääoman nähdä kasvavan huimasti. Usein suorat ulkomaan investoinnit seuraavat 

toisiaan ja ovat itse itseään lisääviä, jolloin kasvu saattaa olla nopeaa suhteellisen 

lyhyessä ajassa. Tällä hetkellä monikansalliset yritykset eivät kuitenkaan halua 

ottaa riskiä ensimmäisenä ja lähteä sijoittamaan Venäjälle. Investointiympäristön 

tulisi parantua ennen kuin monikansalliset yritykset ovat valmiita ottamaan riskin. 

Esimerkiksi Venäjän WTO:n jäsenyys tulevaisuudessa saattaisi rohkaista 

investoijia ja etenkin vientiorientoitunutta teollisuutta. 

 

Venäjä on neuvotellut virallisesti WTO:n jäsenyydestä jo vuodesta 1998 ja siitä 

asti Venäläiset poliitikot ovat luvanneet, että Venäjä tulee pääsemään WTO:n 

jäseneksi vuoden tai kahden sisällä. Suurin syy kuulua WTO:hon on taata maan 

pääsy vientimarkkinoille, sillä WTO:n jäsenmaa voi kieltää tuonnin WTO:hon 

kuulumattomalta maalta ilman selityksiä tai käyttää kaupan rajoitteita. Venäjä on 
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maailman isoin talous ja ainoa G-20 maa, joka ei kuulu WTO:hon. Yli 95 

prosenttia maailman kaupasta käydään 153 WTO:n jäsenmaan kesken. (Åslund 

2010, 49–55) Jäsenyys tulisi varmasti lisäämään suoria ulkomaan investointeja 

Venäjälle sekä kotimaista kilpailua. 

 

7.4 Afrikka 

Afrikka on saanut erittäin vähän suoria ulkomaan investointeja verrattuna muihin 

kehittyviin alueisiin. Muutoinkin Afrikan talous on vielä erittäin kehittymätön ja 

33 Afrikan 53 maasta on UNCTAD:n vähiten kehittyneiden valtioiden listalla 

(UNCTAD 2009b, 47). Talouden kehittymättömyys ja köyhyys ovat aiheuttaneet 

Afrikan jälkeen jäämisen monilla hyvinvoinnin sektoreilla. Maanosassa on 

puutteita sekä koulutuksessa, terveydenhuollossa, demokratiassa, 

ihmisoikeuksissa että infrastruktuurissa, joiden parantamiseen monet 

kansainväliset järjestöt ja kehitysapua antavat maat pyrkivät. Afrikka onkin ehkä 

mielenkiintoisin ja varmasti arvoituksellisin maanosa katsoipa miltä tahansa 

sektorilta.  

 

Case: Kiinalaisten yritysten investoinnit Afrikkaan 

Kiina on viime vuosina lisännyt ulkomaisia investointejaan maailmalle. 1980-

luvulla keskimääräiset ulkomaan investoinnit Kiinasta olivat alle sata miljoonaa 

USA:n dollari, kun vastaava luku vuonna 2005 oli yli 12 miljardia USA:n 

dollaria. Afrikan osuus vuoden 2005 kiinalaisista suorista ulkomaan 

investoinneista oli 400 miljoonaa USA:n dollaria, eli vain noin kolme prosenttia. 

(UNCTAD 2007, 2 ja 52) Keskustelua ei kuitenkaan ole  herättänyt Kiinan 

suorien ulkomaisten investointien suuruus Afrikkaan, vaan niiden toteutustapa. 

Kiina käy BBC:n mukaan kauppaa vastenmielisten hallitusten kanssa, joiden 

kanssa kauppaa käydessä länsimaalaiset vaativat muun muassa ihmisoikeuksien ja 

demokratian kehittämistä. Kiinalla ei kuitenkaan ole käytössään vastaavanlaisia 

pakotteita. (BBC 2007) 

 

Kaiken kaikkiaan Kiina on investoinut yli 1,6 miljardia USA:n dollaria Afrikkaan. 

(UNCTAD 2007, 52 ja 56) Vuonna 2005 Kiina investoi Afrikan maista eniten 
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Sudaniin, 352 miljoonaa USA:n dollaria. (UNCTAD 2007, 53) Länsimaat taas 

ovat kiristäneet maata parantamaan Darfurin tilannetta kaupankäynnin rajoitteilla. 

Sudanissa Kiinaa kiinnostaa maan öljyvarat ja maa myykin kaksi kolmasosaa 

öljystään Kiinaan. (BBC 2007) 

 

Etiopiaan kiinalainen valtion omistama China Road and Bridge Corporation 

rakentaa yli 17 miljoonan USA:n dollarin tietä, jonka rakentamiseen Kiina on 

antanut avustusta hieman yli kolmanneksen. Kiinalaisten mukaan tietä 

rakennetaan Etiopian infrastruktuurin kehittämiseksi, mutta todellisuudessa 

kiinalaiset rakentavat projektia turvatakseen omia raaka-ainekuljetuksiaan. 

Etiopialaiset pitävätkin tukea lähinnä lainana, sillä Kiina toivoo löytävänsä öljyä 

Etelä-Etiopiasta. Kiinalaiset yritykset tuovat lisäksi työvoimaa Kiinasta, jolloin 

työllisyysvaikutus jää vähäiseksi afrikkalaisten kohdalla. (BBC 2007) 

 

Kiinalaisten yritysten investoinnit Afrikkaan tulevat vain lisääntymään 

tulevaisuudessa, sillä maa tarvitsee Afrikan tarjoamia raaka-aineita 

talouskasvuunsa. Myös halpa tuotanto ja palvelusektorin mahdollisuudet 

kiinnostavat kiinalaisia monikansallisia yrityksiä. Afrikkalaiset taas käyvät 

mielellään kauppaa Kiinan kanssa, jolla ei ole maanosassa kolonialistista 

historiaa, kuten eurooppalaisilla (BBC 2007). Muut merkittävät investointialat 

raaka-aineiden ohella ovat olleet palvelusektori ja valmistusteollisuus, johon on 

kohdistunut yli puolet kiinalaisten monikansallisten yritysten investoinneista 

Afrikkaan vuosien 1979 ja 2000 välillä. Kiinalaiset yritykset ovat investoineet 

Afrikkaan erityisesti tekstiiliteollisuuteen. Lisäksi Kiina tukee kiinalaisten 

yritysten kansainvälistymistä muun muassa verohelpotuksin (UNCTAD 2007, 55–

56). 

 

Yli puolet Afrikan suorista ulkomaan investoinneista tulee yhä Ranskasta, 

Alankomaista, Iso-Britanniasta, Yhdysvalloista ja Etelä-Afrikasta (UNCTAD 

2007, 12). Kehittyvistä maista Kiinan ohella myös Intia ja Malesia ovat 

investoineet paljon Afrikkaan (UNCTAD 2007, 20). Monikansalliset yritykset 

tulevat investoimaan Afrikkaan kasvavissa määrin tulevina vuosikymmeninä. 
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8 JOHTOPÄÄTÖKSET  

 

Monikansalliset yritykset ovat markkinatalouden synnyttämiä yksiä maailman 

voimakkaimmista taloudellisista instituutioista. Yrityksen polku monikansalliseksi 

kulkee useiden vaiheiden kautta. Ulkomaankaupan käyminen ei vielä riitä 

tekemään yrityksestä monikansallista, vaan yrityksen on omistettava ja hallittava 

tuotantopanoksia kotimaansa rajojen ulkopuolella ollakseen monikansallinen. 

Usein pidettynä rajana on vähintään kahdessa maassa toimiminen ja kymmenen 

prosentin omistusosuus ulkomaisista laitoksista.  

 

Yritysten kansainvälistyminen on toiminnan laajentamista ulkomaankauppaan, 

jossa yritys aluksi ostaa materiaaleja, koneita ja komponentteja ulkomaisilta 

tuottajilta ja myy omia tuotteitaan ulkomaalisille asiakkaille. Yrityksen 

kehittyessä kansainvälistyminen on tämän toimitusverkon ja yrityksen omien 

toimintojen laajentamista ulkomailla. Yrityksen kehittyessä monikansalliseksi se 

laajentaa toimintaansa suorin ulkomaan investoinnein, jolloin yritys joko ostaa 

valmiin tai rakentaa uuden laitoksen kotimaansa rajojen ulkopuolelle. Suorat 

ulkomaan investoinnit ovat siis monikansallisten yritysten tekemiä.  

 

Koska yritykset pyrkivät tekemään rationaalisia investointipäätöksiä, voidaan 

maiden välisistä investointivirroista päätellä hyvin paljon maiden kilpailukyvystä 

ja liiketoimintaympäristöstä. Aikaisempia investointivirtoja seuraamalla voidaan 

myös tehdä johtopäätöksiä tulevaisuuden suorista ulkomaan investoinneista, sillä 

monikansallisilla yrityksillä on taipumus investoida sinne minne muut ovat 

investoineet.  

 

Nykyinen kuljetus- ja tietoliikennetekniikka mahdollistaa yritysten toimintojen 

hajauttamisen yhä pidemmälle. Tekniikka antaa mahdollisuuden siirtää kaikki 

yrityksen toiminnot sinne, missä niiden toteutus on yrityksen näkökulmasta 

tehokkainta. Toisaalta kilpailusta on tullut entistä kovempaa ja vain parhaat 

pärjäävät, mikä pakottaa yritykset etsimään mahdollisimman edullisia ratkaisuja 

ja kehittymään.  
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Kehittyvien ja siirtymätalouksien osuus maailman suorien ulkomaan investointien 

kumulatiivisesta pääomasta on jo lähes kolmannes. Investoinnit kehittyviin ja 

siirtymätalouksiin ovat kasvaneet voimakkaasti 1980- ja 1990-lukujen vaihteesta 

asti. Suuri osa kehittyviin talouksiin virtaavista suorista ulkomaan investoinneista 

on kohdistunut Aasiaan ja Tyynellemerelle sekä Latinalaiseen Amerikkaan. 

Vastaavasti Afrikan osuus suorista ulkomaan investoinneista on ollut vaatimaton. 

Samaan aikaan siirtymätaloudet alkoivat kasvattaa suorien ulkomaan investointien 

sisäänvirtausta markkinatalouden omaksumisen jälkeen.  

 

Monikansallisten yritysten toimintojen siirtäminen ja laajentaminen kehittyviin 

maihin tuli mahdolliseksi investointiympäristöjen parantumisen ja 

siirtymätalouksissa markkinatalouden omaksumisen vuoksi. Lukuisat kehittyvän 

maat laskivat kaupanesteitään ja sallivat suorat ulkomaan investoinnit 

maaperälleen. Lisäksi monet kehittyvät maat kehittyivät poliittisesti entistä 

stabiilimmiksi. Kasvava raaka-aineiden kulutus ympäri maailmaa lisäsi osaltaan 

kiinnostusta kehittyviin maihin, joissa monissa on tarjolla paljon luonnon raaka-

aineita. Suurimpina syinä yritysten toimintaan jollakin tietyllä alueella voidaan 

pitää markkinoiden kokoa, markkinoiden kasvua, raaka-aineiden saantia, 

kumppaneiden ja toimittajien olemassaoloa, pääsyä kansainvälisille ja alueellisille 

markkinoille sekä vakaata ja liiketoiminnalle ystävällistä ympäristöä. 

 
2000-luvulla kehitys jatkui 1990-luvun tapaisena. Monet maat avasivat 

entisestään kaupanesteitä, poliittinen ympäristö on rauhoittunut entisestään 

monessa kehittyvässä maassa ja Aasian maiden talouskasvu on tehnyt raaka-

aineista entistä kalliimpia ja halutumpia. 2000-luvun loppupuolen finanssikriisi 

laski maailman suoria ulkomaan investointeja merkittävästi, vuonna 2008 noin 15 

prosenttia. Finanssikriisin vaikutus monikansallisten yritysten investointeihin 

kehittyneissä maissa oli kuitenkin voimakkaampi kuin kehittyvissä maissa. 

 

Tulevaisuudessa ero kehittyvien ja kehittyneiden maiden välillä tulee 

kaventumaan. Erityisesti BRIC maat tulevat olemaan lähitulevaisuudessa tärkeitä 

monikansallisten yritysten investointikohteita, mutta myös tärkeitä investoijia. 
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Esimerkiksi kiinalaiset yritykset ovat jo aloittaneet investoimisen maan 

ulkopuolelle. Maan hallitus tukee suoria ulkomaan investointeja tekeviä yrityksiä 

ja maan ulosvirtaus on kasvanut 1980-luvun alle sadasta miljoonasta nykyiseen yli 

12 miljardiin USA:n dollariin.  

 

Pitkällä aikavälillä Afrikan maat tulevat houkuttelemaan ulkomaan investointeja. 

Kiina onkin jo aloittanut investoinnit Afrikkaan, johon maan suorista ulkomaan 

investoinneista kohdistuu noin kolme prosenttia. Myös eurooppalaiset ovat 

investoineet Afrikkaan, mutta maanosien välinen historia haittaa yhä yhteistyötä. 

Pidemmällä aikavälillä Afrikan maiden elintaso kasvaa ja markkinoista tulee 

houkuttelevampia yrityksille. Myös tuotantomahdollisuudet Afrikassa paranevat 

raaka-aineinvestoijien kehittämän infrastruktuurin, maanosan rauhoittumisen ja 

edullisen työvoiman myötä. Tulevaisuudessa monikansalliset yritykset tulevat 

panostamaan entistä enemmän Afrikkaan.  

 

Maailman investointivirtojen tulevaisuuteen tulee vaikuttamaan hyvin paljon se, 

mitkä maat avaavat talouttaan entisestään kansainväliselle kaupalle. 

Kauppasopimukset ja alueiden yhtenäistymiset, esimerkiksi Venäjän mahdollinen 

WTO jäsenyys, muuttavat investointikenttää jatkuvasti. Kilpailun koventuessa 

entisestään kansainvälisillä markkinoilla, yritysten on löydettävä tehokkaimmat 

mahdolliset toimintatavat ja -paikat. Tämän vuoksi tulevaisuudessa 

monikansalliset yritykset tulevat kartoittamaan yhä enemmän uusia 

investointimahdollisuuksia. 
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Liite 1/7. Kumulatiivinen suorien ulkomaan investointien virtaus tärkeimpiin 

OECD maihin ja niistä ulos, 1990–1999 (miljardia USA:n dollaria) (Miyake & 

Sass, 29) 

 
 

Liite 2/7. Suorien ulkomaan investointien jakautuminen kehittyvissä maissa 

alueittain vuosina 1995–2000 (miljardia USA:n dollaria) (UNCTAD 2001, 291) 
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Liite 3/7. Suorat ulkomaan investoinnit - sisäänvirtaus (miljardia USA:n dollaria) 

(UNCTAD 2005, 5 & 14; UNCTAD 2008, 37; UNCTAD 2009a, 22) 

 
 

Liite 4/7. Suorat ulkomaan investoinnit - ulosvirtaus (miljardia USA:n dollaria) 

(UNCTAD 2004, 19; UNCTAD 2005, 8 & 14; UNCTAD 2008, 37; UNCTAD 

2009a, 22) 
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Liite 5/7. Maailman suorien ulkomaan investointien kertyneen pääoman 

jakautuminen vuonna 2007 (UNCTAD 2009a, 50) 

 
 

Liite 6/7. Maailman suorien ulkomaan investointien kertyneen pääoman 

jakautuminen alueittain vuonna 2007 kehittyvissä talouksissa (UNCTAD 2009a, 

50) 
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Liite 7/7. Suorat ulkomaan investoinnit kehittyviin talouksiin alueittain vuosina 

2005–2008 (miljardia USA:n dollaria) (UNCTAD 2008, 37; UNCTAD 2009a, 

22) 
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