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VATTIONYHTIOI DEN TUTEVAISUUDE§TA

Valtionyhtitiiden yksityistäminen on vakavassa mielessä ollut esillä sekä nykyisen Ahon
hallituksen että sitä edeltäneen Holkerin hallituksen aikana. Asiaa on valmisteltu kauppa-
ja teollisuusministeriössä, ja viime syksynä se oli eduskunnan käsiteltävänä. Tüolloin edus-
kunta antoi hallitukselle valtuudet luopua valtion määräenemmistöstä Valmetissa ja Veitsi-
luodossa sekä enemmistöasemasta Enso-Gutzeitissa ja Outokummussa. Tosin yksityista-
mislistan kärjessä on tällä hetkella Neste, jota eduskunnan viimesyksyinen päätös ei suo-
raan koskenut. Aikeet myyda valtionyhtiäiden osakkeita yksityisille eivät kuitenkaan ole
taloudellisen taantuman vuoksi toteutuneet.

Keskustelu valtionyhtiöiden yksityistämisestä on ollut varsin vähäistä ja pintapuolista.
Hallitus ei ole esittänyt selkeää suunnitelmaa, toimintastrategiaa, johon valtionyhtitiiden
osittainen myyminen yksityisille perustuisi. Vaikuttaa siltä, että lahttikohta on ensi sijassa
ideologinen, kansainvälisia trendeja heijasteleva. Kuitenkin kysymyksessä on erittäin mit-
tava hanke, jolla on monenlaisia vaikutuksia maamme talouteen ja koko yhteiskuntaan.

Valtionyhtitiillä on ollut tärkeä rooli erityisesti toisen maailmansodan jalkeisessä Suomes-
sa. Ne ovat olleet olennainen teollisuuspoliittinen instrumentti, ja niiden avulla on luotu
edellytyksia elinkeinoelämän monipuolistumiselle ja maan tasapainoiselle alueelliselle
kehittymiselle. Valtionyhtiöt ovat niin ikään varmistaneet maan energiahuollon ja lentolii-
kenteen hoidon seka pohjoismaisen alkoholijärjestelmän toteutumisen.

Perustellusti voidaan todeta, ettei valtion omistamilla teollisuusyhtioilla ole enää samaa
teollisuuspoliittista merkitystä kuin takavuosikymmeninä. Mutta toisaalta on kylla nähtävä
se, että pääomaresurssit ovat maassamme siinä määrin rajalliset, ettei uutta, paljon pääomia
vaativaa teollisuutta hevin saada luoduksi ilman valtion mukanaoloa. Valtion energiayhtiöt
sen sijaan eivät ole menettäneet strategista merkitystään, ei myöskään Finnair lentoliiken-
teen hoitajana. Ja kun pidetään kiinni pohjoismaisesta alkoholijarjestelmästä, mikä on sekä
sosiaali- ja terveyspoliittisesti että kansantaloudellisesti jarkevää, Alko säilyttää keskeisen
rool i nsa järjestelmän toteutt ajana.

Taloudellisen taantuman aiheuttamaa pakollista aikalisää on syytä kayttaa valtionyhtitii-
den yksityistämiseen liittyvien kysymysten tähänastista olennaisesti syvällisempään pohti-
miseen. Siihen voivat osaltaan antaa aineksia kahden brittiasiantuntijan, Hambros Bankin
pääjohtajan Chips Keswickin ja Thatcherin hallituksessa yksityistamisestä vastanneen
ministerin John Mooren kritiikki, varoitukset ja neuvot (Helsingin Sanomat 24.5.92).

Yhteistä brittiasiantuntijoiden kritiikille on, että he kehottavat etenemään varovasti ja
arvelevat, ettei yksityistämisasiaa ole meillä kunnolla ajateltu. Yksityistämisen aloittami-
nen vaatii voimia ja vaurautta, joita Suomella ei Keswickin mukaan ole riittävästi, samoin
kuin tarkkaa harkintaa ja poliittista sitoutumista. Mooren mielestä "heikon hallituksen on
parempi unohtaa koko asia".

Keswick kritisoi sitä, että valtion omaisuuden parhaat osat pannaan myyntiin. "Meikäläi-
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sittäin se olisi samaa kuin kuningattaren jalokivet myytäisiin parhaiten tarjoavalle." Nes-

teen myynnillä ei ole hänen mukaansa mitään tekemistä yksityistamisen kanssa. "Se on

huomenlahjan myyntiä... Harkitkaa tarkoin, haluatteko todella antaa osan öljymonopolis-

tanne muiden käsiin." Maailmalla ei hänen mukaansa ole tällä hetkella luonnollista kiin-
nostusta Suomen osakemarkkinoihin, mutta kylläkin paljon kiinnostusta Suomen raiskaa-

miseen, silla "ulkomaalaiset ovat innokkaita poimimaan luumuja mistä vain saavat. Jos

paras Suomesta kerran myydään, se on iäksi mennyt".

Yksityistamiseen ei Keswickin mielestä pida ryhtya, ennen kuin maahan on saatu riittä-
vän suuret ja toimivat arvopaperimarkkinat, eikä ulkomaille pidä myydä, ennen kuin on

varmaa, että ulkomaille menneet osakkeet pystytään tarvittaessa ostamaan takaisin. Moore

puolestaan korostaa sitä, että "tähtäimessä täytyy olla ensi sijassa yhteiskunnan toiminnan
tehostaminen, ei valtion yksityistamisellä saama raha tai yksittäisten yhtioiden s1v". Jokai-
selle yksityistettävälle yritykselle pitäisi laatia oma laki, jonka valmistelutyö luo edellytyk-
set kunkin kohteen tarkalle tutkimiselle.

Aivan erityisesti Moore korostaa sitä, ettei yksityistamistä koskaan saisi tehdä niin kuin
erilaiset avustavat pankit kehottavat. "Poliitikkojen on tiedettävä, mitä halutaan, ja pankki-
en tehtävänä on myydä, mita kasketaän." Jos hallituksella ei ole selvää politiikkaa, pankit
ottavat asiat haltuunsa" Moore varoittaa.

Arveluttavaa on, jos brittiasiantuntijoiden näkemyksiin ei suhtauduta vakavasti, vaan ne

torjutaan sen kummemmin perustelematta, kuten kauppa- ja teollisuusministeri Kauko Ju-
hantalo valtionyhtitiiden viime vuoden tuloksia esitellessään teki, semminkin kun myös

muiden eikä vain brittiasiantuntijoiden silmin näyttää siltä, ettei valtionyhtitiiden yksityis-
tämistä ole perin juurin mietitty.

Mitä valtionyhtioiden yksityistäminen sitten voisi edellyttää?

Kaiken perustaksi pitaisi hahmottaa talous- ja elinkeinopoliittinen kokonaisstrategia,
joka tähtää maamme talouden rakenteelliseen uudistamiseen ja vahvistamiseen, ja arvioida

valtion yritystoiminnan rooli tämän strategian toteuttamisessa ja katsoa, miten tätä roolia on

tarpeen muuttaa.

Chips Keswickin toteamukseen viitaten olisi arvioitava, onko maassamme riittävästi voi-
mavaroja yksityistamisen aloittamiseen, jos sitä muutoin pidettäisiin perusteltuna.

Valtionyhtioiden osakkeita yksityisille tarjottaessa olisi otettava huomioon erot yhtiöiden
luonteessa, asemassa ja toiminnassa; kaikki eivät voi olla kaupan. Energian tuottaminen ja

lentoliikenteen hoitaminen ovat strategisesti niin tärkeitä koko yhteiskunnan kannalta, että

valtio tuskin voi luopua niitä koskevasta määräysvallastaan. Sosiaali- ja terveyspoliittiset
perusteet taas puoltavat pohjoismaisen alkoholijarjestelmän säilyttämistä.

John Mooren näkemys, jonka mukaan kutakin yksityistämisen kohdetta varten on laadit-
tava oma laki, on erittäin kannatettava, koska se osaltaan loisi edellytyksia riittavalle har-

kinnalle ja valmistelun perusteellisuudelle. Se taas olisi osaltaan suojana erilaisia speku-

lointiyrityksiä vastaan.

Yritysten myynnin vaihtoehtona olisi selvitettävä erilaisia yhteistoiminnan muotoja val-
tionyhtioiden ja yksityisten yritysten kesken.

Kaiken kaikkiaan valtionyhtiöiden osakkeiden laajamittaisessa myynnissa yksityisille on

kysymys niin isosta ja moniulotteisesta asiasta, etteivät ideologiset päähänpinttymät saa olla
aiheuttamassa hatiktiintia ja huonosti harkittuja kauppoja eivätkä toisaalta valtion omistuk-

sesta kiinnipitämistä tilanteissa, joissa siitä Iuopuminen on talouden kokonaisstrategian ja
yhteiskunnan edun kannalta perusteltua.
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