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Suomen Pankin kantaa.

Aleksei Tkatshenko

PienyritHijyys Venajalla:
Nykytilanne ja kehitysnakym~it1
Johdanto

Venajan talouselama on uudistusvaihecssa ja maassa on ryhdytty yksityistamaan
yrityksia seka avaamaan liikepankkeja, valuuttaporsseja ja kauppahuoneita. Taman
siirtymavaiheen aikana Venajan talouspolitiikan tulisi pyrkia kehittamaan erityisesti pienta ja keskisuurta yritystoimintaa.
Todellista markkinataloutta ei esiinny ilman riittavaa maaraa tavaroita
tuottavia yrityksia. Tuotantoyritykset muodostavat maaraltaan ja laadultaan
yhdessa riittavan laajat markkinat, joihin kuuluvat tavara-, palvelu-, paaoma-, seka
tyovoimamarkkinat. Tuotantoyritysten maaraa saadaan lisattya vain perustamalla
yha uusia ja uusia pienyrityksia. Pienyritysten lukumaaran kasvu vahvistaa puolestaan Venajan koko yritystoimintaa.
PienyrittajyyWi tukevan politiikan ensisijaisena tavoitteena tulisi olla pienten
teollisuusyritysten kehittaminen. Tama tehtava on ensi nakemalta ristiriidassa sen
yleistyneen kasityksen kanssa, jonka mukaan pienyritystoimintaa on huomattavasti
helpompi kehittaa kaupan ja palveluiden sektorilla (jolla pienyritykset ovatkin
perinteisesti olleet vahvassa asemassa) kuin teollisuudessa. Nykyaan Venajan
talouselama on kuitenkin muutosvaiheessa ja maa kamppailee pitkaaikaisen talouskriisin kourissa. Vallitseva tilanne pitaisi ottaa huomioon, kun talouspolitiikan
suuntaviivoja ryhdytaan hahmottelemaan.
Eras ajankohtaisimmista Venajan talouden ongelmista on se, kuinka markkinoille saataisiin riittavasti teollisuustuotteita. Teollisuussektorin katkenneet
yhteydet pitaisi solmia uudelleen, silla teollisuustoiminnan tehostaminen kohentaa
koko kansantaloutta. Vaikka palvelusektoria pidettaisiin kuinka tarkeana hyvansa,
se toimii kaikkialla kuitenkin vain teollisuuden tukirakenteena. Teollisuuden tila
vaikuttaa mita suurimmassa maarin kansakunnan ja talouden hyvinvointiin ja tasta
kysymyksesta onkin tullut entista tarkeampi Venajan talouselamalle.
Viime vuosina pienyrityksia on perustettu Venajalla erityisesti kaupan ja palveluiden scktorille ja taman alan pienyritykset ovatkin lisaantyneet nopeasti
lukuisista ongelmista huolimatta.
Tassa tutkimuksessa ei keskityta kuitenkaan erityisesti pienyrittajyyden
ongelmiin, vaan tutkimustavoitteena on selvittaa lahemmin pienten teollisuusyritysten tamanhetkinen tilanne ja lahitulevaisuuden nakymat.
Kyseisen aiheen valinta tutkimuskohteeksi auttaa ensiksikin 16ytamaan keinoja,
joiden avulla Venajan talous selviaisi kriisistaan. Lisaksi tutkimus antaa potentiaa-
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lisille ulkomaisille investoij ille lisatietoa suorista investointivaihtoehdoista.
Nykyisen poliittisen ja taloudellisen epavakauden aikana voi pienten tuotantoyritysten perustamisesta tulia eras keino investoida Venajalle.
VenajalHi on perinteisesti kehitetty suuryrityksia ja suurteollisuutta, eika nain
ole toimittu suinkaan sattumalta. Tukemalla suurteollisuutta pyrittiin kaikille vaestonosille takaamaan riittavasti ja riittavan nopeasti valttamattomyyshyodykkeita.
Suuryritykset osoittautuivat tassa mielessa kaikkein tehokkaimmiksi. Suuryritysten
valta-asema kansantaloudessa mahdollisti myos keskitetyn hallinnon ja tuotannon
tiukan saatelyn. Muutamille suurimmille yrityksille, joissa jokaisessa oli kymmenia tuhansia tyontekijoita, voitiin antaa suosituksia, ohjeita tai perati kaskyja.
VieW jokin aika sitten eraat suurimmat yritykset noudattivat yha hyvin tarkkoja
tuotevalikoimaa ja tuotannon laajuutta koskevia suunnitelmia. Sen sijaan pienyrityksia Venajalla on ollut melko vahan (ja ne ovat toimineet suurtuotannon alaisina).
Venajalla ei koskaan aikaisemmin oltu edes harkittu pienyritystoiminnan
kehittamista, vaikka tiedettiin, kuinka vaikeaa kaikkia tuotantotoiminnan osapuolia
olisi ohjata ja kontrolloida, mikali yritysten maara kansantaloudessa kasvaisi. Mita
enemmi.in pienyrityksia syntyisi, sita hankalampaa olisi ollut kayttaa suoraa
hallinnollista johtamistapaa.
Suuryritysten perustaminen ja tukeminen osoittautui huomattavasti helpommaksi teollisuussektorilla kuin kaupan tai palveluiden alalIa. Kauppaa ja palveluitahan ei voida kehittaa pelkastaan suuryritysten pohjalta, va an toiminnan
tehostamiseksi tarvitaan ehdottomasti kattava pienyritysten verkosto. Pienyritykset
tarvitsevat puolestaan raaka-aineita, materiaaleja ja laitteistoja. Mikali hallintojohtamisen malli sailytettaisiin, kuka talloin toimittaisi pienyrityksille pienina erina
niiden tarvitsemat tavarat, suunnittelisi kaiken pieninta yksityiskohtaa myoten ja
kuinka paljon tyontekijoita tarvittaisiin naiden tehtavien suorittamiseen? Mikali
ymmarramme nama kysymykset, pystymme ainakin osittain selvittamaan, miksi
Venajalla keskityttiin niin kauan juuri suuryritystoimintaan.
Suurimmat yritykset lisaavat kaikkialla monopolisoitumista. Nesaattavat
vahentaa myos kilpailua seka hidastaa taloudellista ja tuotannollista kehitysta.
Teollisuusmaat, etenkin Yhdysvallat, ajautuivat tallaiseen tilanteeseen jo 1950luvulla ja 60-1uvun alussa, jolloin useissa maissa ryhdyttiinkin kehittamaan
pienyritystoimintaa.
Venajalla pidettiin sen sijaan tiukasti kiinni entisesta kurssista ja maassa
jatkettiin suuryritysten perustamista. Tama haittasi pienyritysten kehitysta ja
kansantalous monopolisoitui entisestaankin. Teollisuudessa paadyttiin tilanteeseen,
jossa 7 % kaikista yrityksista tuotti perati 65 % yritysten yhteenlasketusta tuotannosta ja vain muutamat suuryritykset tuottivat lahes 1/3 kaikista teollisuustuotteista.
Perestroikaa aloitettaessa Venajan tuotantorakenne ei ollut riittavan kehittynyt.
Menneet tapahtumat ovatkin vaikuttaneet suuresti maan talouden nykytilaan.
Entisen talouspolitiikan aikaansaannoksia ei voida hylata hetkessa, vaan ne on
otettava tassa vaiheessa kokonaisuudessaan huomioon.
Kun Venajalla ryhdyttiin etsimaan ulospaasya yha mutkistuvasta tilanteesta,
alettiin kiinnostua myos muista tuotantojarjestelman muodoista, kuten juuri
pienyrittajyydesta. Ajatusta pienyritystoiminnan kehittamisesta kypsyteltiin
muutama vuosi ennenkuin kaytannon toimiin ryhdyttiin. Maan teollisuuspoIitiikkaan oli tata varten tehtava huomattavia muutoksia ja myos suhtautumista
omistajuuteen piti muuttaa. Prosessi eteni melko hitaasti, silla kyseessa olivat
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perustavanlaatuiset muutokset. Valtion alkaessa tukea pienyritystoimintaa
jouduttiin lisaksi ratkaisemaan tuotantovalineiden yksityisomistukseen ja palkkatyovoiman kayttoon liittyvat kysymykset.
Konkreettisiin toimiin pienyrittajyyden kehittamiseksi ryhdyttiin vuonna 1990,
jolloin laadittiin ensimmaiset pienyritysten tuotannollista toimintaa koskevat
normatiiviset asiakirjat. Niiden mukaan osuuskuntien rinnalle sallittiin perustaa
piema, omistusmuodoltaan kollektiivisia vuokrayrityksia. Nopeuttaakseen
pienyritysten perustamista valtio alkoi myontaa niille verohelpotuksia kahden
ensimmaisen toimintavuoden ajaksi ja nain pienyritysten maara alkoikin kasvaa.
Ensimmaisia pienyrityksia perustettiin Venajalla yleensa kahdella eri tavalla.
Pienyritykset, jotka edelleen kuuluivat toimiville suurille teollisuusyhtymille,
aloittivat toimintansa vuokraten suuryhtymalta tiloja ja laitteistoja. Vuokra-ajan
umpeuduttua nama pienyritykset palasivat joko entisten suuryritysten omistukseen
tai niista tuli taysin itsenaisia, mikali ne lunastivat vuokraamansa laitteet ja tilat.
Myos valtion suuret teollisuusyritykset ja pankit ryhtyivat perustamaan pienyrityksia jakaen niille rahaa ja raaka-aineita seka luovuttaen yritysten kayttoon
laitteet ja til at. Juuri valtion yritykset ja jarjestot kokosivatkin pienyhtioiden
ensimmaiset peruspaaomat. Talla tavoin perustettiin pienyritysten lisaksi myos
liikepankkeja, uusia osakeyhtioita jne. Ainoastaan erittain hyvin toimeentulevat
valtion yritykset pystyivat perustamaan uusia yrityksia. Tilanne jatkui tallaisena
aina vuoteen 1992 saakka.
Yrittaessaan selviytya inflaatiosta seka rahan maaran kasvusta Venajan
hallitus ryhtyi vuonna 1992 toimiin maan rahatalouden vakauttamiseksi. Hallituksen toimet alkoivat vaikuttaa talloin myos pienyritysten perustamiseen. Valtion
suuryritykset eivat kateisvarojen puutteen ja yritysten valisten maksuvaikeuksien
vuoksi kyenneet enaa entiseen tapaan osallistumaan pienyritysten perustamiseen.
Suuryritysten rahatulot hupenivat niiden omien ongelmien hoitamiseen. Pienyritysten perustamisprosessi ei kuitenkaan pysahtynyt, silla aikaisemmin perustetut
yritykset ryhtyivat nyt itse yha aktiivisemmin perustamaan uusia pienyrityksia.
Tana aikana jatkettiin liiketoimintaa koskevien uusien lakien ja saadosten
laatimista ja uudet asiakirjat avasivatkin lisaa mahdollisuuksia erilaisten pienyritysten perustamiseksi. Nykyisin kuka tahansa voi hyvaksyttyjen asiakirjojen
mukaisesti perustaa oman itsenaisen pienyrityksen.

1 Nykytilanne
1.1 Pienyritysten asema

Viime aikoina pienyritysten maara on kasvanut tasaisesti. Valtaosa nykyisin
perustettavista uusista yrityksista onkin kooltaan pienia. Vuoden 1993 alussa
arvioitiin Venajalla olevan rekisteroityja uusia liikeyrityksia yhteensa 950 000,
joista
- yli 400 000 yhtiota
- lahes 200 000 yksityisyritysta
- noin 150 000 osuuskuntaa
- lahes 100 000 osakeyhtiota
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- yli 12 000 erilaista liittoa, konsernia tai konsortiota.
Vuoden 1993 alussa naiden yritysten palveluksessa oli yhteensa 16 miljoonaa
henkea, joista yksityisella sektorilla noin 4 miljoonaa.
Pienten ja keskisuurten yritysten maara ei vie/a nykyisellaan riita takaamaan
Venajan kotimaanmarkkinoiden pikaista kehittymista. Vertailukohtana on syyta
mainita, etta esim. Yhdysvalloissa toimii nykyaan lahes 18 miljoonaa yritysta ja
Japanissa noin 7 miljoonaa.
Yritysten suuri maara taka a kaikille yrityksille monipuoliset mahdollisuudet
kauppakumppanien valinnassa. Jokainen yritys voi lisaksi solmia juuri oman
tuotantonsa kannalta sopivimman maaran liikesuhteita. Yritysten valille voidaan
muodostaa mira erilaisimpia yhteyksia ja yritykset voivat myos yhdistaa voimavaransa. Kehittyneissa markkinatalousmaissa nama erilaiset yhteysmuodot ovat osana
toimivaa taloudellista verkostoa. Venajan teollisuudessa yritysten vahainen maara
on puolestaan vaikuttanut muiden yleisimpien yhteysmuotojen syntymiseen.
Yritysten suuri maara teollisuusmaissa johtuu puhtaasti ulkoisista tekijoista:
massatuotanto- ja massakulutusvaiheiden jalkeen teollisuusmaissa on pyritty
tuottamaan yha tehokkaammin mita erilaisimpia tavaroita ja palveluita. Talloin
pienten ja keskisuurten yritysten merkitys on kasvanut huomattavasti.
Veoalaiset kuluttajat pystyivat aikaisemmin hankkimaan vain massateollisuuden tuotteita. Nykyaan Venajan markkinoilla tiedetaan kuluttajien tarvitsevan mita
monipuolisimpia tavaroita ja palveluita. Mikiili nama kasvavat tarpeet halutaan
tyydyttaa, on tavaroita ja palveluita tuottavien yritysten maaraa lisattava huomattavasti. Riittavan kilpailuilmapiirin ja todellista markkinataloutta lahella olevien
olojen luomiseksi Venajalle pitaisi arvioiden mukaan perustaa lahivuosina
vahintaan 3-4 miljoonaa uutta yritysta.
Taman prosessin keskeisena piirteena voidaan pitaa sen dynaamisuutta:
pienyritysten perustamisvauhti osoittaa, etta markkinatalouteen siirtymista voitaisiin nykyisestaan nopeuttaa. Kahden viime vuoden aikana Venajalla on perustettu
vuosittain 150-170 000 uutta yritysta. Tama on suhteellisen vahan verrattuna
esim. Italiaan tai Saksaan, missa on perustettu vuosittain 250 000 - 320 000 uutta
yritysta, tai Yhdysvaltoihin, missa vastaava luku on 600 000 - 700 000.
Teollisuusmaissa uusista yrityksista 60-75 % joutuu konkurssiin kahden
ensimmaisen toimintavuotensa aikana. Venajalla sen sijaan lahes kaikki uudet
yritykset pysyvat pystyssa. Venalaiset pienyritykset eivat ole vie/a joutuneet
kohtaamaan laajemmalti konkursseja. Kehittyneissa markkinatalousmaissa uusien
yritysten suuri poistuma johtuu yritysten suuresta maarasta kotimaanmarkkinoilla.
Tavarantuottajien valinen tiukka kilpailu pyyhkiiisee pois valtaosan uusista yrityksista ja vain harvat pystyvat vahvistamaan asemansa markkinoilla. Kun tama
prosessi toistuu vuosi toisensa jalkeen, kasvaa yritysten maara vahitellen.
Tavarantuottajayritysten maaran kasvaessa alkavat myos pienyritysten
konkurssit vaistamaWi yleistya Venajalla. Arvioni mukaan konkurssit tulevat
lisaantymaan aikaisintaan 3-5 vuoden kuluttua.
Erailla palvelualoilla vallitsee jo nykyaan melko tiukka kilpailu (mm.
tietotekniikan sekii audio- ja videoteknisten laitteiden toimitukset). Useat pienyritykset, joista osa on yhteisyrityksia, ovat saavuttaneet taman alan markkinoilla
melko vankan jalansijan.
Palvelusektori oli Venajalla eras ensimmaisista aloista, jolla ryhdyttiin
kehittamaan markkinoita. Materiaalituotanto jai tassa mielessa jalkeen palvelualasta, onhan teollisuuden taloudellinen toiminta yleensa jonkin verran hitaampaa.
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Pienyritysten asema
yritysten
lukumaara
(milj.)

Venaja 1 0.95-1.15
2.2
Saksa2
2
17-18
USA
J apallI.)
7

osuus kaikista toimivista yrityksista (%)

osuus
BKT:sta
(%)

pienyritysten palveluksessa tyoskentelevien osuus
koko tyovoimasta(%)

50-55
98
97
99.5

17-18
46
43
60

20-21
65
50
80

1) nykyaan, arvio
2) tilanne 90-1uvun vaihteessa
Yrityksen perustamiseen liittyy Venajalla nykyaan runsaasti riskeja. Kilpailun
kannalta tilanne on kuitenkin otollinen, silla yrittajalle tarjoutuvat erinomaiset
mahdollisuudet vahvistaa asemaansa markkinoilla ja kohottaa yrityksen tuottavuutta. Jos liiketoiminta aloitetaan tuonnempana, kohdataan jo huomattavasti
kovempaa kilpailua.
Venajalla on nykyaan kaytossa yksi ainoa yritystoiminnan laajuutta kuvaava
kriteeri, joka on tyovoiman maara. Muita mahdollisia kriteereja, jotka koskevat
esim. tuotannon ja investointien laajuutta seka tavaranvaihdon maaraa, ei kayteta.
Korkean inflaation vuoksi kayt6ssa on vain tama yksi ainoa osoitin, eika kustannustunnuslukuja voida kayttaa pienyrittajyyden tarkemmaksi maarittelemiseksi.
Venajallli pienyrityksiin lasketaan kuuluvaksi kaikki yritykset, joiden palveluksessa
on eninHHin 200 tyontekijaa maatalouden yrityksia lukuunottamatta. Koska yhden
ainoan kriteerin kaytto on ollut kaytannossa ongelmallista, jaetaan se seuraavasti
alaryhmiin:
toimiala

tyontekijoiden lukumaara

teollisuus
rakennustoiminta
tieteelliset hankkeet
muut materiaalisen tuotannon
alat
kauppa ja palvelut

kork. 200 henkea
- 200 henkea
- 100 henkea

- 50 henkea
- 15 henkea

Pienyrityksen tarkempi maarittely on yha ajankohtainen kysymys huolimatta
maaralliseen kriteeriin tehdyista Hismennyksista. (PienyrittajyyWi koskeva
lakiluonnos on talla hetkella valtion eri elinten kasiteltavana. Pienyritysten maaralliseen luonnehdintaan on odotettavissa joitakin muutoksia. Lakiluonnoksen
mukaan pieniksi yrityksiksi tultaisiinkin laskemaan yritykset, joiden tyontekijoiden
lukumaara jakautuu eri aloittain seuraavasti:
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toimiala

tyontekijoiden lukumaara

teollisuus
rakennustoiminta
maatalous
tukkukauppa
tieteelliset
hankkeet
ei -tuotannollinen
sektori
vahittaiskauppa

kork. 200 henkea
- 100 henkea
- 50 henkea
- 50 henkea
- 50 henkea
- 25 henkea
- 15 henkea.)

Pienyritystoiminnan laajeneminen lisaa odotetusti sen osuutta myos BKT:sta.
Taman lisaksi pienyritysten palveluksessa olevien tyontekijoiden maara kasvaa.
Asiantuntijat arvioivat pienyritysten osuuden BKT:sta olevan nykyaan 17-18 %.
Pienyritysten palveluksessa tyoskentelee hieman alle 20 % Venajan koko
tyokykyisesta vaestosta.
Esitetyt tilastotiedot selventavat kasitysta pienyrittajyyden todellisesta
asemasta. Tasta huolimatta pienyritystoiminnan merkitysta ja sen vaikutusta
Venajan talouteen ei tule yliarvioida. (Suurimmassa osassa teollisuusmaita
pienyritysten osuus BKT:sta on noin 40-50 %. Pienyritysten palveluksessa
tyoskentelee koko tyokykyisesta vaestOsta Iso-Britanniassa 30 %, Yhdysvalloissa
50% ja Japanissa 75 %.)
Venajan pienyritystoiminnan laajentamista on joka tapauksessa syyta harkita,
silla kaikissa markkinoitaan kehittaneissa maissa on ennen pitkaa jouduttu
kehittamaan nimenomaan pienyrittajyytta. Nykyaan pidetaankin itsestaanselvana,
etta tehokkaalla pienyritystoiminnalla pystytaan merkittavasti kehittamaan
markkinoita.

1.2 Omistusmuodot

Pienyritykset ovat siirtyneet tavallisesti valtion omistuksesta yksityiselle sektorille.
Siirtymavaiheen nopeuttamiseksi pienyrityksia ryhdyttiin perustamaan eri tavoin.
Venaja!la esiintyy nykyaan seuraavia pienyritysmuotoja: yksityisen elinkeinonharjoittajan yritykset, osuuskunnalliset yritykset, vuokrayritykset, suljetut ja
avoimet yhtiot, osakeyhtiot seka yhteisyritykset, joissa on ulkomaisia investointeja.
Pienyritysten omistusmuotojen runsaus johtuu Venajan talouselaman
siirtymavaiheesta. Tulevaisuudessa esim. teollisuussektorilla tulee toimimaan yha
vahemman vuokrayrityksia, silla niiden merkitys pienten teollisuusyritysten
perustamisessa vahenee. Kaupan alalla vuokrayrityksia tavataan sen sijaan viela
jonkin aikaa. Osuuskuntien maara ei todennakoisesti tule enaa nykyisestaan
kasvamaan. Venajan osuuskunnat eivat vastaa kaikilta osin esim. Skandinavian
maissa toimivia osuuskuntia ja VenajalHi osuuskunnat toimivat yleensa teollisuussektorilla. Osuuskuntien lukumaara on alkanut vahitellen laskea, silla monia
osuuskuntia ollaan muuttamassa suljetuiksi osakeyhtioiksi. Tama suuntaus nakyy
myos tilastoissa: kaikkien yritysten ja jarjestojen kokonaisinvestoinneista v. 1992
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osuuskuntien osuus oli 0.2 %, vuokrayritysten osuus 3.3 % ja osakeyhtioiden 5.3
%.
Venajan markkinoiden kehittyessa yksityisten yritysten ja suljettujen osakeyhtioiden maara kasvaa. Nama pienyritykset ovat Venajalla muodoltaan juuri
samanlaisia kuin muissakin maissa.
Osakepaaomaa kayttavien pienyritysten maara ei kasva merkittavasti, silla
riittavan suuren osakepaaoman kokoaminen on pienyritykselle vaikea tehtava niin
Venajalla kuin ulkomaillakin.
Valtaosa Venajalla tahan mennessa rekisteroidyista yhteisyrityksista on
nimenomaan pienyrityksia. Ne ovat juridisessa mielessa suljettuja osakeyhtioita ja
niiden tavaranvaihdon seka investointien maara on yleensa vahainen, mika ei
johdu pelkastaan Venajan yleisesta epavakaudesta.
Vakaudella on kuitenkin hyvin tarkea merkitys houkuteltaessa ulkomaisia
investointeja. Viimeaikoina on kuitenkin voitu kansainvalisesti osoittaa, etta suorat
investoinnit ulkomaille ovat alkuvaiheessa suhteellisen pienia ja yrityksen
menestyessa investointeja lisataan. Ulkomaiset investoijat toimivat usein taman
periaatteen mukaan sijoittaessaan jalostusteollisuuteen ja havainnollisena esimerkkina tasHi voidaan pitaa japanilaisten yritysten ilmestymista Yhdysvaltojen ja
Englanriin autoteollisuuteen.

2 Valtion politiikka
2.1 PienyriWijyys kiinnostuksen kohteena

Venajan hallitus on viime vuosina alkanut kiinnostua yha enemman pienesta ja
keskisuuresta liiketoiminnasta. Nykyaan eri hallintoelimissa luultavasti jo
ymmarretaan, etta pienten ja keskisuurten yritysten toimiva verkosto kohentaa
koko talouden tilaa. Odotettuja tuloksia ei kuitenkaan saavuteta vain pienyritystoimintaa kehittamalla, ellei samanaikaisesti kyeta ratkaisemaan myos monia muita
ongelmia.
Pienyritysten aktiivinen tukeminen ja valtion poliittiset toimet parantavat
yhdessa ratkaisevasti talouden tilaa. Pienyritystoiminnan kehittamisesta tulleekin
lahituIevaisuudessa eras talouspolitiikan tarkeimmista linjoista. Taloudellinen
toimintv nopeasti laajenevalla pienyrityssektorilla vaikuttaa suotuisasti myos
muihin aloihin:
- sisaiset markkinat kyetaan varustamaan nopeammin erilaisilla palveluilla ja
tavaroilla;
- teollinen ja teknologinen kehitys tehostuu;
- tavarantuottajien valille muodostuu valttamatOnta kilpailua;
- yrityspaaomaa kartutetaan ja investointitoimintaa tehostetaan;
- uusia tyopaikkoja luodaan ja tyollisyytta lisataan;
- tieteellisia hankkeita ja tutkimustoimintaa lisataan;
- kansantalouden vientimahdollisuudet laajenevat.
Nama seikat eivat koske vain Venajan talouselamaa, silla myos monissa teollisuusmaissa halutaan kehittaa pienyrityssektoria, vaikkakin aivan toisella tasolla.
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KehiWimaIla pienyritystoimintaa voidaan yha merkittavammin vahentaa talouden
monopolisoitumista. Jattimaisia tuotantolaitoksia ei kannata jakaa tuotannollisteknisista syista johtuen tassa vaiheessa erillisiksi tuotantoyksikoiksi. Myoskaan
budjettivaroja tai aikaa ei ole riittavasti, jotta kaikille suuryrityksille pystyttaisiin
luomaan tasavertaisia kilpailijoita. Tasta huolimatta talouden monopolisoitumista
vastaan on taisteltava ja valtion pienyrityksille antama tuki onkin ratkaisevassa
asemassa tass a taistelussa.
Useiden vuosien ajan kaikkein suurimpien yritysten lisaksi monopolisoituminen on kohdistunut Venajan teollisuussektorilla myos keskisuuriin ja pieniin
yrityksiin. Eras Venajan talouden erityispiirteista onkin ollut, etta jopa pienyritykset ovat voineet olla hallitsevassa asemassa jonkin tietyn tuotteen valmistajina.
Kuluttajayrityksen (suuryrityksen) ja alihankkijayrityksen (pienyrityksen) valiset
yhteysvaihtoehdot nykyaan

3.

2.

1.

toimitukset

t

t

teollisen
pyramidin
lasol

samanlaisten
taydentiivien

osicn toimi-

toimitukset

\ukSCI

1.

t

Hyvin yleinen yhteysmuoto kuluttajayrityksen ja alihankkijayrityksen valilla.
Tuotantoketjun jokaisessa vaiheessa esiintyy voimakkaita monopoleja.
Alihankkijayritys toimittaa kuluttajayritykselle kaytannollisesti katsoen kaikki
tayd::ntavat osat. Muita vaihtoehtoja yhteyksien solmimiseksi ei ole.

2-3. Naissa tapauksissa ostajayrityksen tekemat tilaukset jakautuvat kahdelle tai
kolmelle alihankkijalle.
L = suuryritys
M = keskisuuri yritys
S = pienyritys
Keskushallinto ja -suunnittelu loivat tilanteen, jossa pientenkaan yritysten valille
ei tarvinnut muodostua kilpailua. lokainen yritys oli valtion suunnitelman
mukaisesti kahlittu tiukin tuotannollisin sitein tuotantonsa ainoina kayttajina
oleviin yrityksiin. los tuotannon maara ylitti suunnitelman, jaettiin ylimaaraiset
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tuotteet keskitetysti valtion yrityksille. Yritysten taloudellinen aloitteellisuus oli
sallittua vain hyvin harvoin.
Valtion teollisuuspolitiikan tavoitteena oli lyhyen tuotantoketjun luominen.
KayUinnossa tam a tarkoitti sita, etta jopa monimutkaisten useita taydentavia osia
vaativien tuotteiden valmistukseen osallistui vain muutama erikokoinen yritys.
Tuotantoketjua voidaan kuvata vertikaalisesti, jolloin sen alaosassa ovat pienet
yritykset ja jokaisella seuraavalla tasolla suuremmat yritykset. Teollisuuden
jattiyritykset sijoittuvat kaikkein korkeimmalle. Koska pienia yrityksia on aina
suuria teollisuusyrityksia enemman, yritykset muodostavat omalaatuisen teollisen
pyramidin. Erailla Venajan teollisuuden aloilla tama pyramidi on hyvinkin
selvapiirteinen. Muilla aloilla pyramidi on sen sijaan aariviivoiltaan epaselvempi.
Joissakin tapauksissa alihankkijoiden ja kuluttajien valiset vertikaaliset yhteydet
taydentyvat vaakasuorina keskinaisina yhteyksina. Korkeasti monopolisoituneessa
Venajan taloudessa, jota suuret teollisuusyritykset hallitsevat, yritysten valiset
vertikaaliset yhteydet ovat viela toistaiseksi vaakasuoria yhteyksia kiinteampia.
Taman vuoksi koko tuotantorakennetta voidaan kuvata pikemminkin pyramid ina
kuin laajana verkostona. (Venajan yritystoiminnan rakenne, jota hallitsevat
kuluttajien ja alihankkijoiden valiset vertikaaliset yhteydet, ei ole ainoa laatuaan,
silla kuluttajien ja alihankkijoiden valiset suhteet ovat vieia korostuneemmat mm.
japanilaisissa tuotantoyhtioissa - Cartels and Keiretsu, 1992.)
Teollisuuden jattiyrityksen ja sen alihankkijoiden valiset yhteysvaihtoehdot
nykyaan

->

suuryrityksen konkreettisten tuotteiden tarve.

L

erittain suuri yritys, jossa tyontekijoita on yli 5000. Tallaisella
suuryrityksella on use ita alihankkijoita (joskus jopa 200-400 alihankkijayritysta). Jokainen alihankkija (tai ainakin useimmat) on
monopoliasemassa jonkin tietyn tuotteen valmistuksessa. Kyseisessa
tapauksessa alihankkijoiden suuri maara ei poista monopolisoitumisen ongelmaa
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keskisuuret yritykset, jotka tOlmlttavat vain omia tuotteitaan
(vastaavia tuotteita ei ole markkinoilla)
pienyritykset, jotka toimittavat vain omia tuotteitaan (vastaavia
tuotteita ei ole markkinoilla)
(Prosenttiluvut osoittavat, kuinka suuri osuus alihankkijan kokonaistuotannosta
menee kuluttajalle.)
Valtion yrittajyyspolitiikka on alkanut kiinnittaa yha enemman huomiota kiinteissa
tuotannollisissa yhteyksissa tapahtuviin muutoksiin. Poliittisiin toimiin tulisi ryhtya
samanaikaisesti useammalla taholla. Nykyaan pystytaan kuitenkin kaikkein
tehokkaimmin vaikuttamaan vain teollisuuden pyramidijarjestelman alimpiin
kerroksiin ts. pienyrityksiin.
Kehittaessaan pienten ja keskisuurten teollisuusyritysten verkostoa, Venajan
hallitus edistaa tehokkaasti my6s kilpailun muodostumista maahan. Mita enemman
pienia teollisuusyrityksia perustetaan, sita tiukemmaksi niiden valinen kilpailu
muodostuu.
Pienyritysten valille kehittyy kilpailua kahdella tavalla. Osa vasta perustetuista
pienyrityksista voi alkaa tavoitella pysyvaa jalansijaa teollisuuden rakennepyramidissa ja kilpailla vakaiden tilausten saamisesta muilta teollisuusyrityksilta. Toiset
uudet yritykset alkavat puolestaan hy6dyntaa markkinarakoja eli tuottaa markkinoilta puuttuvia tuotteita. Jotkut pienyritykset saavuttavatkin liiketaloudellista
menestysta, jolloin ne paasevat kohoamaan ylemmalle tasolle pyramidissa ja
ta1l6in my6s kilpailu laajenee jatkossa uudelle tasolle. Kaikilla teollisen tuotannon
tasoilla ei kuitenkaan ole odotettavissa huomattavaa kilpailun kiristymista
llihitulevaisuudessa.
Pienyritystoiminnan osuutta yhteiskunnallisen tuotannon perusmuutoksiin ei
tule yliarvioida. Uusia suuryrityksia alkaa kuitenkin jonkin verran nousta my6s
pienyritysten joukosta.
Kansainvalisesti on voitu osoittaa, etta valtaosa pienyrityksista pysyy luokitukseltaan pienina koko toiminta-aikansa. Ainoastaan 3-5 % kaikista pienyrityksista pystyy kohoamaan keskisuurten tai suuryritysten joukkoon. Yksittaisetkin
esimerkit pienyritysten menestymisesta ovat vaikuttavia: mm. japanilaiset yritykset
"Sony" ja "Softbank Corporation" seka amerikkalaiset "Apple Computer" ja "Intel"
ovat kaikki aloittaneet toimintansa pienyrityksina. Naiden yritysten kehitystarinat
ovat tUituja nykyaan my6s venalaisille yrittajille.
Tukiessaan pienyrittajyytta valtion hallinto edistaa uusien tasojen syntymista
teollisuuspyramidiin. Tama vaihe on erittain tarkea Venajan talouselamalle.
Maailmanlaajuisesti on osoitettavissa, etta mita monitasoisempi teollinen pyramidijarjestelma on, sita tehokkaampaa my6s maan kansantalous on suhteellisesti.
Suuryritykset voivat ta1l6in vaihdella vapaammin hankkijoille annettavien tilausten
laajuutta ja pienet tai keskisuuret alihankkijat saavat puolestaan mahdollisuuden
erikoistaa tuotantoaan. Lisaksi yhden tuotantokappaleen valmistuskustannukset
laskevat jokaisessa tuotantoon osallistuneessa yrityksessa ja koko tuotantoketjussa.
YmmarHiaksemme paremmin yritysten valisten suhteiden kehittymista Venajan
teollisuussektorilla, meidan on tarkasteltava vastaavaa prosessia ulkomailla.
Tilanteen havainnollistamiseksi kaytamme jalleen liikekumppaneiden keskinaisia
suhteita kuvaavaa pyramidijarjestelmaa. Japanin teollisuudessa tuotantojakso
koostuu toisinaan jopa 8-9 tasosta, Yhdysvalloissa tasoja on 6-7, mutta Venajalla
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parhaimmillaankin vain 3-4. Eri alojen erikoispiirteet vaikuttavat pyramidin mittasuhteisiin yhteiskunnallisessa tuotannossa. Keskinaisten suhteiden pyramidijarjestelma on ulkoisten tekijoiden vuoksi toisilla aloilla korkeampi, toisilla
matalampi.
Valtion harjoittaman politiikan lisaksi myos monopoliyritykset voivat
vaikuttaa pienyritysten kehittymiseen teollisuussektorilla. Venalaiset suuryritykset
tukevat yleensa ottaen pienyritysten perustamista. Tama onkin hyvin tarkeaa, silla
valtion harjoittaman politiikan tuloksellisuus riippuu suuresti maan yritysjohdon
sille antamasta tuesta.
Suuryritykset eivat luonnollisestikaan pida uusia pienyrityksia potentiaalisina
kilpailijoinaan. Nailla nakymin venalaiset suur- ja pienyritykset tulevatkin
pysymaan eri tasoilla tuotantopyramidijarjestelmassa. Nykyaan on melko yleista,
etta suuryrityksilla voi samanaikaisesti olla alihankkijoita niin suurten, keskisuurten kuin pientenkin yritysten joukossa. Teollisuuden jattiyrityksen teknologiset ja
tuotannolliset tarpeet vaikuttavat suurten tai pienten alihankkijoiden valintaan.
Koska Venajan teollisuudessa on taWi hetkella hyvin vaban alihankkijoita, sailyy
pyramidimuoto kuluttajien ja alihankkijoiden valisissa taloudellisissa yhteyksissa
toistaiscksi vallitsevana.
Ostajayrityksen (suuryritys) ja alihankkijayrityksen (pieni tai keskisuuri yritys)
valiset yhteysmahdollisuudet lahitulevaisuudessa.
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jokaisella tasolla alihankkijayritykset toimittavat kuluttajayritykselle samantyyppisia tuotteita. Taydentavien osien toimitusten laajuus ja osuus sen sijaan
vaihtelee ja nain yritysten valille saadaan muodostumaan kilpailua.
jokaisella alihankkijayrityksella on useampia paaasiallisia ostajia (tapaus Ml)
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Uusien pienyritysten kaytto alihankkijoina ja urakoitsijoina edistaa tassa vaiheessa
tuotannon hajauttamista suuryrityksissa. Useat teollisuuden jattiyritykset pysyvat
pystyssa ainoastaan hajauttamalla tuotantoaan ja laajentamalla tuotelajitelmaansa.
Tuotannon hajauttamiseksi tietty maara eri osien ja taydentavien tuotteiden
valmistusta on siirrettava alihankkijoille. Riskien valttamiseksi jokaista tavararyhmaa kohti on oltava samanaikaisesti useampia alihankkijoita. Ratkaistakseen taman
kysymyksen venalaiset suuryritykset ovat valmiita solmimaan yhteyksia myos
ulkomaisiin yrityksiin.

2.2 Kohti tuotantorakenteen muutosta

Pienyrityksia tukeva politiikka auttaa luomaan Venajalle joustavamman tuotantokoneiston. Os ana tata koneistoa olisivat suuryritykset, jotka yllapitavat kiinteita
suhteita lukuisiin pieniin ja keskisuuriin yrityksiin. Tehokkaan tuotannon takeeksi
ei nykyaan enaa riita suuri joukko tavarantuottaj ia, vaan eri yritysten valisia
tuotannollisia yhteyksia on yhdisteltava tehokkaasti. Myos tuotantokoneiston
kilpailukykya voidaan talla tavoin parantaa huomattavasti.
Venajan talouseliimassa on alettu pyrkia yha voimakkaammin tuotannon
hajauttamiseen ja tam a on aiheuttanut ongelmia varsinkin paikallistasolla. Naihin
paiviin asti Venajan useat eri hallintoalueet ovat olleet tuotannollisesti erikoistuneita. Tama onkin kohentanut alueiden taloutta, mutta vain valiaikaisesti. Esim.
Ivanovon hallintoalue, joka oli keskittynyt tekstiilituotantoon, on nyttemmin
ajautunut kriisitilaan ja valtaosa alueen tekstiilitehtaista on pysahdyksissa.
Venajan talouselama ei ole tassa mielessa mikaan erikoistapaus, silla samankaltaisia ongelmia (vaikkakaan ei aivan nain suuria) on esiintynyt mm. Sveitsin
kantoneissa, joiden talouselama on ollut suuressa maarin riippuvainen kellojen
valmistuksesta seka Japanin prefektuureissa, jotka ovat keskittyneet suurten
tankkereiden valmistukseen.
Pienyritysten perustaminen voi vilkastuttaa merkittavasti taloudellista
toimintaa paikallistasolla. Kaikki paikkakunnan pienyritykset voivat erikoistaa
toimintansa, mutta ehdottomasti eri aloille. Paikallisten hallintoelinten tehtavana
on saadella tata kehitysta rahoituksellisin ja verotuksellisin keinoin.
Eriytyneen tuotannon muodostumiseksi paikallistasolle tarvitaan runsaasti
erikoistuneita pienyrityksia. Liikekumppaneiden valille nopeasti solmittavat suhteet
hallintoalueen sisalla ja sen ulkopuolella ovat tassa tapauksessa voiton takeena.
Yhdistamalla joustavasti eri yhteyksia paikallistalous saadaan reagoimaan nopeammin suhdannevaihteluihin.
Pienyritystoimintaan on syyta kiinnit@i huomiota myos tyollisyyskysymysta
tarkasteltaessa. Pienyrittajyyden ja tyollisyyden valista yhteytta ei ole pystytty
tarkoin maarittelemaan, silla Venajan talouselama on viela toistaiseksi kyennyt
hillitsemaan tyottomyyden kasvua.
Eraiden virallisten arvioiden mukaan tyottomia on Venajalla nykyaan aIle 600
000 henkea, joskin tyottomien maaran arvioidaan kohoavan vuoden 1993 loppuun
mennessa 4-5 miljoonaan. Talloin myos yhteys pienyrittajyyden kehittamisen ja
uusien tyopaikkojen luomisen valilla tulee selkiintymaan.
Pienyritykset ovat jo tat a nykya eras tarkeimmista tyollistajista Venajalla,
varsinkin kun monet suuryritykset ja valtion laitokset ovat alkaneet vahitellen
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supistaa henkilostonsa maaraa. Uusia virkoja tul1aan jatkossa perustamaan lahinna
juuri pienyrityssektorille. (Pienyritysten huomattava merkitys tyol1istajana on
osoitettu myos kansainvalisesti: viime vuosina teollisuusmaissa pienyrityksiin
perustettiin 50-80 % kaikista uusista viroista.)
Venajan hallitus laatii nykyaan aktiivisesti ohjelmia, joilla tuetaan heikostitoimeentulevia vaestOnosia. Vaikka tama kysymys on hyvin tarkea, myos muut
ajankohtaiset ongelmat vaativat pikaista ratkaisua. Valtion olisikin ryhdyttava
tukemaan pienyritystoimintaa yha voimakkaammin, silla juuri pienyritykset luovat
tulevaisuudessa uusia tyopaikkoja.

3 Toimintamallit
3.1 Itsenaisen aseman valinta

Venaiais(;t pienyritykset voivat valita kahdesta talouden toimintamalIista itselIeen
sopivamman vaihtoehdon: yritys voi joko harjoittaa itsenaista politiikkaa tai luoda
urakka- ja sopimussuhteet teollisuussektoriin seka kaupan ja palveluiden aloihin.
Useat pienet teolIisuusyritykset haluavat nykyaan toimia markkinoilIa taysin
itsenaisesti, jolloin ne hoitavat aktiivisesti yhteyksiaan ja etsivat tilaajat ja
kuluttajat. Kaytannossa ne harjoittavat liiketoimintaa omalla vastuulIaan, niiden
tilaajat vaihtuvat tiuhaan ja sopimukset ovat lyhytaikaisia.
Pienyritykset pyrkivat taloudelIisesti itsenaiseen toimintaan monista eri syista.
Yleisesti ottaen yritykset eivat halua olIa liian riippuvaisia tilaajiensa taloudelIisesta tilanteesta. Pienyritys ajautuu helposti taloudelliseen ahdinkoon, mikali silla on
vaikeuksia saada maksua jo toimittamistaan tuotteista. Kotimaisten ja ulkomaisten
tilaajien hyva taloudel1inen asema lisaa pienyritysten valisten sopimusten luotettavuutta.
Mikali pienyritys haluaa tulIa liiketaloudellisesti taysin itsenaiseksi, sen on
hajautettava toimintaansa useammalle alalle. Pienyritykset ennakoivatkin
tuotantonsa mahdollisen hajauttamisen usein jn yritysta rekisteroitaessa, eika
voimassaoleva lainsaadantOkaan sulje pois tallaista mahdollisuutta.
Voimien ja varojen hajottaminen eri suuntiin tuo mukanaan myos hankaluuksia, eika yritys ehka kykenekaan vakiinnuttamaan asemaansa millaan tietylla
alalla. TiilIainen politiikka auttaa yritysta kuitenkin pysymaan pystyssa vaikeina
aikoina seka valttamaan konkurssin. Venajalla onkin runsaasti pienyrityksia, jotka
harjoittavat liiketoimintaa samanaikaisesti useilla eri aloilla yhdistaen esim.
teollisuustoiminnan, kaupan ja valityksen.
Useilla pienyrityksilla ei ole minkaanlaisia suunnitelmia toimintansa
kehittamiseksi. Niiden liiketoiminta on usein hajanaista ja aikaa myoten monet
niista lopettavatkin toimintansa. Tallaisten yritysten toiminnan perusteella Venajan
koko pienyrittajyydesta tehdaan usein perusteettomia johtopaatoksia, eika pienyritysten asemaa ja mahdollisuuksia kyeta tarkastelemaan objektiivisesti.
Ulkomaisia yrittajia ihmetyttaa venalaisten pienyritysten tapa hajottaa
varojaan ja voimiaan eri suuntiin. Myos suhteiden solmiminen tallaisiin yrityksiin
saattaa vaikuttaa epailyttavalta. Vaikka tilanne vaikuttaisikin paallisin puolin usein
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UiWi, venaUiinen yritys voi todellisuudessa ornata riittavasti tietoa ja kokemusta
yritystoiminnasta.
Pienyritysten vaikeudet ovatkin usein toisaalla: ponnisteluistaan huolimatta
pienyritykset eivat kykene varojen puutteen vuoksi keskittamaan toimintaansa
yhdelle alalle, va an toimintaa joudutaan hajauttamaan. Tilanne on tyypillinen
Venajalla juuri nyt, kun talous elaa siirtymakauttaan. Tulevaisuudessa vastaavia
tilanteita tuskin syntyy, silla markkinoiden ja kilpailun kehittyessa itsenaiset
pienyritykset erikoistavat yha enemman tuotantoaan.

3.2 Tuotannon markkinointi

Itsenaiset pienyritykset markkinoivat tuotteitaan nykyaan eri tavoin. Ne voivat
kayttaa esim. erityisten kauppa-agenttien palveluksia, joista maksetaan kauppojen
suuruuden mukaan maaraytyva palkkio. Yritykset voivat kaantya myos paikallisten
kauppaporssien tai kauppahuoneiden puoleen, joita Venajalla on muutama sata.
Kauppaporssien ja -huoneiden palveluksia kayttavat usein syrjaseuduilla tai
pikkukaupungeissa toimivat pienyritykset. Lisaksi pienyritykset voivat alkaa
markkinoida tuotteitaan myos itse.
Kyetakseen markkinoimaan tuotteitaan parhaalla mahdollisella tavalla
pienyritykset ovat alkaneet perustaa omia kollektiivisia jarjestoja, jotka etsivat
ostajia ja potentiaalisia markkina-alueita. Nailla jarjestoilla on oikeus harjoittaa
toimintaansa, mikali se ei paikallishallinnon nakemyksen mukaan johda markkinoiden monopolisoitumiseen. Useimmiten tallaisen jarjeston muodostaa
muutama alueellisesti tai aloittain yhdistynyt pienyritys.
Itsenaiset pienyritykset markkinoivat tuotteitaan eri tavoin. Markkinointitapaan vaikuttaa pitkalti yrityksen varallisuus, markkinoitavien tuotteiden maara
ja laji, kuluttajien maara, seka yrityksen maantieteellinen sijainti.

3.3 U rakkaty6j arj estelma

Itsenaisten pienyritysten lisaksi on myos sellaisia pienyrityksia, joilla on vakaat
sopimussuhteet suurempiin yrityksiin. Alle puolet kaikista pienista teollisuusyrityksista toimii alihankkijoina tai urakoitsijoina ja monet niista ovat aloittaneet
urakkatyot jo ennen perestroikaa.
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Pienyritysten luokitus niiden suorittamien sopimustoiden maaran mukaan (arvio).

B
60%

~~~

12-15%

A

=

Yritykset, joiden toiminta liittyy kiinteasti suurempien yritysten ennakkotilausten hoitoon (huomattava osa naista yrityksista on uusia yrityksia)

B

=

Yritykset, jotka valitsevat taysin itsenaisesti paaasialliset ostajansa

C

=

Yritykset, jotka sopimustoiden ohella toimittavat tuotteitaan myos
"vapaille markkinoille"

Alihankkijoina ja urakoitsijoina tOlmlvat pienyritykset voidaan nykyaan jakaa
kahteen eri ryhmaan. Toiset pienyritykset ovat melko kiinteasti sidoksissa suurempiin kuluttajiin ja ne muodostavatkin tavallisesti teollisuuden jattiyritysten
Jahimman tuotannollisen renkaan. Venajalla on jo koettu, kuinka vakavia
seurauksia naiden urakkayhteyksien katkaisemisella voi olla sekii suurille, etta
pienille yrityksille (pienyrityksethan saavat vakituisilta asiakkailtaan ajoittain
valttamatOnta tukea ja apua). Huomattava osa kiinteista urakkayhteyksista selviytyi
jopa koko Venajan taloutta ravistelleesta ongelmasta, joka aiheutui yritysten
valisista maksuvaikeuksista.
Vakituisten asiakkaiden ja alihankkijoiden vaiiset kiinteat yhteydet vaikuttavat
nykyaan ratkaisevasti teollisuuden toimivuuteen. Urakkayhteyksien alikehittyneisyydesta on tassa kriittisessa tilanteessa tullut myonteinen ilmio, mutta pitkalla
aikavalilla se aiheuttaisi tietenkin enemman kielteisia seurauksia.
Toiset pienyritykset pyrkivat valttamattomien urakkatoidensa ohella myymaan
tuotantoaan myos vapailla markkinoilla. Tallaiset pienyritykset eivat kuulu
minkaan suuryrityksen tarkeimpiin alihankkijoihin, vaan ne joutuvat etsimaan
itselleen "ylimaaraisia" asiakkaita. Asiakaspiirin laajeneminen herattaa puolestaan
toiveita yrityksen oman aseman vahvistamisesta markkinoilla. Investoidessaan
Venajalle ulkomaiset yritykset solmivat sopimuksia tuotannollisten tarpeidensa
pohjalta mita luultavimmin juuri tallaisten pienyritysten kanssa.

3.4 Ulkornaiset investoinnit ja urakkatyot

Ulkomainen yritys, joka on paattanyt ryhtya investoimaan Venajalle, voi solmia
yhteyksia alihankkijoihin muutamalla eri tavalla. Ulkomainen investoija voi
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aloittaa tuotannon VenajaIHi ja kayttaa lahinna omia vakituisia alihankkijoitaan,
jotka voivat jaada joko omaan maahan tai vaihtoehtoisesti seurata paayhti6ta
Venajalle. Tallaiset alihankkijat eivat aiheuta ongelmia ja tavarantoimitukset
hoidetaan aina tasmallisesti. Tata alihankkijatapaa kaytettaessajoudutaan kuitenkin
hyvaksymaan tuontitoimintaan liittyvat korkeat kuljetuskustannukset.
Ulkomaisen investoijan vaihtoehdot solmia yhteyksia Venajan teollisuudessa.
Tapaus 1.

Epaedullinen vaihtoehto (venalaisilla alihankkijoilla "suljetut investoinnit").
100 % paaoman

tJiydentJivien

osicn (oimi-

osien toimi(ukse!

- VF

ulkomainen paayritys, joka on paattanyt investoinneista

-p

alihankkijayritykset ulkomaisen paayrityksen kotimaasta

Tama vaihtoehto johtaa melko suljettuun tuotantoon ja kansainvalisen kokemuksen
mukaan suljettua tuotantoa on hyvin hankala kehit@i. (Venajalla rekister6idyista
3500 yhteisyrityksesta vain joka neljannessa on 100 % ulkomainen paaoma.
Ulkomaisten investointien osuus yhteisyritysten kokonaisomaisuudesta oli vuoden
1992 lopulla 45 %.)
Ulkomaisten ja kotimaisten alihankkijoiden kaytt6 rinnakkain voikin
osoittautua paremmaksi vaihtoehdoksi. Tall6in ulkomaisen investoijan paayritys
alkaa kayttaa venalaista paaomaa ja liikkeenjohtoa. Veniilaisten alihankkijayritysten osallistuminen yhteisyrityksen toimintaan riippuu tuotannon tarpeista ja
useimmiten se maaraytyy kilpailupohjalta.
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Tapaus 2.

Suositeitavampi vaihtoehto

Investointien ensimmainen vaihe

Investointien seuraava
vaihe

- JV

yhteisyritys, jossa on mukana venalaista paaomaa

- P

alihankkijayritykset ulkomaisen investoijan kotimaasta

- R

venalaiset alihankkijayritykset

->

valttamattomien samankaltaisten tuotteiden toimitusten osuus

Joistakin venalaisista pienyrityksista tulee sovituksi ajaksi ulkomaisen investoijan
alihankkijoita. Solmittavien sopimusten tulisi sisaltaa kumppanuusehdot seka
kaikki mahdolliset odotettavissa olevat tilanteet. Sopimusajan umpeuduttua
sopimus joko uusitaan, sita tasmennetaan, tai se kuoletetaan. Ulkomaisten investoijien paaasiallisiksi alihankkijoiksi noussevat ne venalaiset pienyritykset, jotka
ovat jo vakiinnuttaneet oman tuotantonsa myynnin markkinoilla.
Ulkomaisten asiantuntijoiden nakemykset investointimahdollisuuksista ovat
mielenkiintoisia: yhdysvaltalaiset taloustieteilijat Paul Lawrence ja Charalambos
Vlachoutsicos Harvardin yliopistosta ovat ilmoittaneet kannattavansa venalaisen
paaoman ja liikkeenjohdon kayttoa yhteisyrityksissa. Kyselyssa, johon vastasi 33
yhteisYIitysta (mukana oli myos joitakin suomalais-venalaisia yhteisyrityksia),
yritykset korostivat venalaisen osapuolen tarkeytta muodostettaessa yhteisyritysta
ja etsittaessa potentiaaiisia liikekumppaneita.
Yhdysvaltalaiset asiantuntijat painottavat, etta yhteisyritysten ulkomaiselta
liikkeenjohdolta (suurin osa kyselyyn osallistuneista yhteisyrityksista oli pienyrityksia) veisi vuosia sopeutua Venajan oloihin ja omaksua kulttuurin erityispiirteet.
Venalaisten asettaminen johtaviin virkoihin yhteisyrityksissa on asiantuntijoiden
mielesta tarkoituksenmukaista, silla venalainen liikkeenjohto solmii ensiksikin
tarvittavat yhteydet ulkomaisiin yrityksiin ja loytaa lisaksi melko nopeasti sopivat
alihankkijat venalaisten pienyritysten joukosta. Yhdysvaltalaisten asiantuntijoiden
kanssa samaa mielta on myos mm. Valdas Samonis Toronton yliopistosta. (1992).
Yhdistetyn sopimusjarjestelman kehittamista tukee lisaksi se, etta huhtikuusta
1993 lahtien kansainvalisen tuotannollisen yhteistoiminnan vienti- ja tuontitoimi-
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tukset vapautetaan VenajaWi tullitariffeista. Tallaisesta yhteisty6sta saadut
valuuttatulot eivat my6skaan kuulu valuutan pakollisen myynnin piiriin.
Koti- ja ulkomaisten juridisten henkil6iden verotusasteet (koskevat my6s
pienyrityksia)

veroasteet

(%)

100
90

90
SO

70
60

50
40
30

20
10
0
A

c

B

D

E

F

G

Toiminnan laatu:
A

=

B =
C =
D =
E =
F

=

G =

Voittovero pysyvan edustuston kautta hoidettavasta yritys-/liiketoiminnasta
Voittovero valitystoiminnasta tai -kaupoista
Tulovero pankkitoiminnasta tai -kaupoista
Tulovero vakuutustoiminnasta
Tulovero (mukaanlukien vuokratulot) kasinoiden ja pelipankkien
toiminnasta seka muusta pelitoiminnasta
Tulovero videoelokuvien esittamisesta, video- ja aanikasettien vuokraamisesta seka nauhoittamisesta
Voittovero suurten konsertti- ja huvitapahtumien jarjestamisesta

3.5 Yritysten koko ja urakkasopimussuhteet

Venalainen sopimusjarjestelma on naihin paiviin asti perustunut kiinteisiin
tuotantoyhteyksiin, jolloin suurin osa alihankkijoista on ollut tiukasti sidoksissa
yhteen tai kahteen kuluttajaan (alihankkijoita on kaikkiaan ollut kuitenkin hyvin
vahan). Markkinoiden kehittyessa tilanne alkaa luonnollisestikin muuttua, eivatka
ainoastaan tilaajat ryhdy lisaamaan alihankkijoiden maaraa, vaan my6s alihankkijoina toimivat pienet teollisuusyritykset pyrkivat saamaan lisaa tilaajia.
Venajan talouselamassa sopimussuhteet heikkenevat alihankkijayrityksen koon
kasvaessa. Yritykset, jotka ty611istavat enintaan 10-12 henkea, pystyvat tavallisesti
toimittamaan tilaajalleen sopimusten mukaisesti jopa 90 % tuotannostaan. Nain
pienyrityksen onkin toimittava, silla se on muovautumisvaiheessaan pitkalti
riippuvainen suurtilaajastaan. Yrityksen koon kasvaessa toimitusten kokonaisosuus
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tuotannosta alkaa selvasti vahentya (vaikka toimitusten arvo luonnollisestikin kasvaa).
Kun alihankkijoina toimivat pienyritykset joutuivat tekemisiin yritysten
valis ten maksuvaikeuksien kanssa, ne alkoivat tarkistaa taloutensa suuntaviivoja.
NykylHin monien alihankkijoiden tavoitteena onkin vahentaa pelkastaan yhdelle
tilaajalle suunnattavia toimituksia.
Venalaiset pienyritykset tavoittelevat entiseen tapaan maksimaalista tuottoa,
mutta taman lisaksi pyritiian takaamaan myos taloudellinen turvallisuus mikrotasolla. Taman kysymyksen merkitys korostuu soImittaessa liikesuhteita venalaisiin
pienyrityksiin.

4 Rahoitusnakokulma
4.1 PienyriWijyys ja liikepankit

Venalaisen yritystoiminnan ongelmat liittyvat nykyaan lahinna rahoitukseen ja
tama ongelma koettelee erityisesti pienyrityksia. Pienyrityssektorin kehittyminen
riippuukin mita suurimmassa maarin yrityksille myonnettavien luottojen ja
subventioiden Iisaamisesta. Pienyritysten tarkeimpina ulkoisina rahoituslahteina
ovat tavallisesti liikepankit, jotka myontavat luottoja ja hoitavat maksuliikennetta.
Pienyrityksia palvelee joukko erilaisia pankkeja ja myos yhteydet yritysten ja
pankkien valille muodostuvat eri tavoin. Pankkien ja pienyritysten valisissa
suhteissa on kuitenkin muutama yhteinen piirre.
Suuret liikepankit eivat ensiksikaan ole osoittaneet mainittavampaa kiinnostusta lisata yhteyksia pienyrityssektoriin, vaikka ne palvelevatkin jossain
maarin myos pienyrityksia. Suuret pankit ovat keskittyneet palvelemaan suurasiakkaita ja pienyritykset joutuvat kaantymaan pienten liikepankkien puoleen.
Eraiden arvioiden mukaan Venajalla on pienia liikepankkeja 75-80 % kaikista
toimivista liikepankeista.
Toinen yhteinen piirre on se, etta pankkien lukumaaran kasvu (huhtikuun
alkuun 1993 mennessa Venajalla laskettiin olevan lahes 4000 pankkia) ei ole
helpotUlllut pienyritysten luotonsaantimahdollisuuksia. Pienet pankit eivat voi
halutessaankaan myontaa pitkiiaikaisia luottoja tai rahoittaa suuria projekteja.
Naihin paiviin asti luottoa on ollut huomattavasti helpompi saada liiketoiminnan
juoksevien asioiden hoitoon kuin tuotantoon investoimiseksi. Myonnettavien
luottojen erittain korkea korkotasokaan ei kannusta lisaamaan tuotannollisia investointeja.
Venajan hallitus on huomioinut nama epakohdat ja ryhtynyt tiettyihin toimiin
rahoitussektorilla. Presidentin asetuksella valtio sitoutuu myontamaan vakuudet
liikepankeille, mikali ne alkavat luotottaa pienyrityksia. Painvastoin kuin
teollisuusmaissa, Venajalla ei ole viela maaritelty valtion vakuuksien rajoja.
Vakuudet tu1evat kuitenkin maaraytymaan investointialan, luoton myontamisajan
ja maaran mukaan.
Samanaikaisesti suunnitteilla on perustaa useita uusia rahoitusjarjestoja, jotka
voisivat luotottaa pienyrityksia. Nama rahoitusjarjestOt yhdistaisivat suunnite1mien
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mukaan valtion varoja ja yksityistii piiiiomaa. Budjettivarojen pitiiisi tehostaa liikeyritysten kannalta tarkoituksenmukaista luottopolitiikkaa.
Vaikka kokonaisuutena katsottuna valtion pienyrityssektorilla soveltama
rahoituskaytanto onkin vasta muovautumassa, alaa kehitetaan koko ajan yha
aktiivisemmin.
Venajan hallituksen tavoitteena on vahvistaa asemaansa talouselaman
muutosten saatelijana. Myos rahoitussektorilla on alettu tehda korjaavia muutoksia
valtiollisella ja paikallisella tasolla.

4.2 Rahoituslaitokset ja yriWijyys

Valtiollisella tasolla on perustettu viime aikoina lukuisia uusia rahoitusjarjestOja,
kuten esim. Venajan yritystoiminta- ja kilpailurahasto, jonka toimintaa tuetaan
alkuvaiheessa valtion varoin. Budjettivaroista aiotaan myontiiii rahaston toiminnan
tukemiseksi 23 miljardia ruplaa. Myos Veniijan jalleenrakennus- ja kehityspankki,
jonka peruspaaoma on noin 100 miljardia ruplaa, ryhtyy luotottamaan kilpailukykyista tuotantoa.
Uusia valtiollisia rahoitusjarjestOja on syntynyt myos ulkomaantaloussuhteiden sektorille, mm. Venajan kansainviilisen yhteistyon toimisto, Valtion investointiyhtio sekii Venajan vienti- ja tuontipankki, jonka peruspaaoma on 500
miljoonaa dollaria.
Naiden valtion organisaatioiden toiminta ei tahtaii pelkastaan pienyritystoiminnan kehittamiseen, vaan niiden piiiimaarat ja tehtavat ovat huomattavasti
laajempia. Hyvat tulevaisuudennakymat omaavat pienyritykset voivat kyllakin
kilpailupohjalta paastii osallistumaan lukuisiin kyseisten organisaatioiden
rahoittamiin projekteihin. Pienyritysten osuus tasta toiminnasta maaraytyy
kuitenkin aina tapauskohtaisesti.
Paikallistasolla pankkien ja pienyritysten valinen yhteistyo on huomattavasti
tiiviimpaa. Rahavarojen riittamattomyys ja riippuvuus suurista rahoitusjarjestOista
antoivat paikallisviranomaisille aiheen ryhtya perustamaan kunnallisia pankkeja.
Nama pankit ovat yleensa pienehkoja ja ne yhdistavat paikallisbudjetin varoja seka
yksityista paaomaa. Kunnallisten pankkien tavoitteena on edistaa kaikin tavoin
paikallista yrittajyytta seka ratkaista paikallistason sosiaalisia ja taloudellisia
ongelmia.
Pieilyritykset voivat saada rahoituksellista tukea myos 15 alueelliselta
rahastolta, jotka toimivat yhteistyossii Venajan antimonopolikomitean kanssa.
Venajan rahoitus- ja luottojarjestelma kehittyy talla tapaa yha kattavammaksi ja
valtiolliset jarjestot vaikuttavat merkittiivasti tahan prosessiin.
Rahoitus- ja luottosektorin kehityksesta huolimatta pienyrittajyyttii koettelee
rahavarojen jatkuva riittamattomyys. Venaja, joka vasta harjoittelee markkinatalouden hoitoa, ei ole tassa mielessa mikaan erikoistapaus. Samankaltaisia tilanteita
tavataan myos teollisuusmaissa, joiden rahoitusjarjestelmii on kuitenkin huomattavasti kehittyneempi ja pienyritystoiminta runsaampaa.
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4.3 Varojen hankinta

Rahavarojen riittamattomyys koetaan erityisen vaikeaksi ongelmaksi pienyritysta
perustettaessa, jolloin luotonsaanti on hyvin hankalaa. Niinpa pienyrityksia on
alettu perustaa yha useammin yrittajien henkilokohtaisin varoin. Eraiden arvioiden
mukaan 13lla tavoin perustetaan nykyaan yli puolet kaikista uusista pienyrityksista.
Jo yhden tai kahden henkilon tekema sijoitus yhtion peruspaaomaan mahdollistaa
liiketoiminnan aloittamisen esim. palvelusektorilla. Jos pienyritys aiotaan perustaa
teollisuussektorille tai tukku- ja vahittaiskaupan alalle tarvitaan jo useampi henki16
yhdistamaan varansa osuuskunnan tai suljetun osakeyhtion muodostamiseksi.
Hyvat taloudelliset mahdollisuudet omaava henkilo voi halutessaan tietenkin
perustaa kuinka suuren yhtion tahansa. Yhtio joutuu maksamaan valtion budjettiin
rekisterointimaksun, jonka suuruuteen yhtion koko tai omistusmuoto eivat vaikuta.
Mikali yhtion omistusmuotoa halutaan muuttaa tai yrityksen nimissa aloitetaan
perinpohjin uudenlainen toiminta yhtio on uudelleenrekisteroitava, jolloin myos
rekisterointimaksu suoritetaan uudestaan.
Koska pienyrityksen perustamiseen oli vaikea saada luottoa yhdesta lahteesta,
varoja ryhdyttiin hankkimaan samanaikaisesti useammasta rahoituslahteesta.
Pienyhtion peruspaaoma saattoikin koostua esim. suurilta valtion yrityksilta
saaduista varoista, liikepankkien myontamista luotoista seka henkilokohtaisista
sijoituksista. Tilanne on ollut yleinen aina naihin paiviin saakka, mutta nyt peruspaaomat ovat muuttumassa rakenteeltaan entista tasaisemmiksi.
Pienyhtiot, joiden perustamiseen on kaytetty osakepaaomaa, muodostavat
oman erillisen ryhmansa. Venalaisista pienyrityksista naita yhtioita on kaikkein
vahiten, silla osakepaaoman kokoaminen on huomattavan kallista. Osakkeiden
liikkeellelaskusta aiheutuvat kulut ovat korkeat, eika valtaosa vaestosta ole
myoskaan kiinnostunut pienyhtioiden osakkeista. Arvopaperiporssit eivat noteeraa
nykyaan pienyhtioiden osakkeita. (Jopa suurten ja tunnettujen yhti6iden arvopapereiden kauppa muodostaa ainoastaan 15-20 % venalaisten arvopaperiporssien
rahoitustoimista.)
Mikali pienyhtiolle kuitenkin kootaan osakepaaoma, se muodostuu muutamien
liikekumppanien ostamista osakesalkuista. Ostettuja osakkeita, jotka todellisuudessa ovat osuuksia yhtion peruspaaomasta, ei myyda po is, eika niille ole jalkimarkkinoita.
Mita kehittyneempaa pienyhtion teknologia on, sita paremmat mahdollisuudet
silla on saada osakkeitaan kaupaksi. Edistyksellisen teknologian ripea kaytto6notto
voi taata huomattavan tuoton. Liikekumppaneista kuitenkin vain harvat tietavat
konkreettisten pienyritysten teknologisista mahdollisuuksista.

4.4 Ulkomaisten investoijien osuus

Eraat ulkomaiset investoijat (yrityksia Lansi-Euroopasta seka Lahi- ja KaukoIdasta) ovat alkaneet kiinnostua lupaavien venalaisten pienyhtioiden osakepaaomien osuuksista.
Sijoittaessaan venalaisiin pienyrityksiin, osa ulkomaisista investoijista haluaa
rajoittaa kumppanuuden tuotantotasolle .ia markkinoida itse tuotteet ulkomaille. Ne
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venalaiset pienyritykset, joiden teknologia on kilpailukykyista ja jotka hallitsevat
know-hown, haluavat yha useammin paasta maailmanmarkkinoille yhdessa
ulkomaisen kumppaninsa kanssa. Tasta kysymyksesta on toisinaan tullut jopa
neuvottelujen keskeisin aihe.
Venalaisten pienyritysten halu tunkeutua maailmanmarkkinoille tulee jatkossa
yha voimistumaan. Mikali pienyritys paasee tahan tavoitteeseensa, osapuolet
voivat jakaa tehtavansa seuraavasti: venalainen pienyritys parantaa lahinna omin
voimin teknologiaansa seka tuotantoaan. Ulkomainen yritys puolestaan hyodyntaa
kokemustaan markkinoinnin alalia ja ryhtyy yhdessa venalaisen kumppaninsa
kanssa markkinoimaan tuotteita ulkomaille.
Yhteisyrityksen perustaminen edellyttaa juoksevien investointien ja paaoman
lisaksi osapuolten kokonaisvaltaista paneutumista toimintaan. Toiminnan suunnittelu auttaa maarittelemaan tarkemmin kunkin osakkaan tekemat sijoitukset seka
osuudet tuotosta.
Yhteisyritysten eras tarkeimmista tavoitteista on kiintean yhteistoiminnan
Iuominen kumppaneiden valille. Suurin osa kaikista Venajalla toimivista yhteisyrityksista on pienia yrityksia. Niista yli puolet tyollistaa alle 50 henkea ja lahes
puolet toimii teoIlisuussektorilIa.
Yhteisyritykset tuottavat melko runsaasti erilaisia teollisuustavaroita elintarvikkeista aina jopa metallintyostokoneisiin. Venajalla toimivat yhteisyritykset
tormaavat jatkuvasti ratkaisemattomiin juridisiin ja taloudellisiin ongelmiin.
Vaikeuksista huolimatta pienet yhteisyritykset ovat osoittautuneet taloudellisesti
hyvin tehokkaiksi. Yhteisyritysten tavarantuotanto yhta tyontekijaa kohti oli jokin
aika sitten kaksinkertainen venalaisiin yrityksiin verrattuna.

4.5 RahoitusHihteet ja omistusmuodot

Eri Iuototus- ja rahoituslahteiden kaytto vaikuttaa yrityksen omistusmuotoon.
Konkreettisen rahoitus- ja Iuototuslahteensa perusteella pienyritykset voidaan jakaa
seuraaviin ryhmiin:
- yksityisyritykset
- osuuskunnat
- rajavastuuyhtiot
- vuokrayritykset
- osakeyhtiot (avoimet ja suljetut)
- yhteisyritykset, joissa on yksi tai useampi ulkomainen osakas.

4.6 Verotus

Pienyritysten verotus Iiittyy rahoitus- ja luototussektorin ongelmiin ja pienyritysten
verotuksen kehitys voidaan jakaa kahteen vaiheeseen. Vuonna 1990 Venajan halIitus hyvaksyi asetuksen, jolla pienyritysten veroasteeksi maarattiin niiden ensimmaisen toimintavuoden ajaksi ainoastaan 25 %, toisen vuoden ajaksi 50 % ja
kolmannesta toimintavuodesta lahtien 100 %.
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Nama verohelpotukset lakkautettiin v. 1992, jolloin Venajan hallitus ryhtyi
harjoittamaan maan talouden vakauttamiseen tahtaavaa politiikkaa. Rahaemission
ja kiihtyvan inflaation hillitseminen olisi kuitenkin pitanyt toteuttaa seuraavassa
jarjestyksessa: 1. rahataloudellisen vakauden saavuttaminen, 2. etuoikeuksien ja
verohelpotusten myontaminen yrityksille.
Vuonna 1992 saadetty voittoveroaste on yha voimassa. Sen mukaan saadusta
voitosta maksetaan veroa 32 %. Nykyaan suuret ja pienet yritykset maksavat
voitosta yhta paljon veroa, vaikka pienet yritykset ovatkin talloin epasuhtaisessa
asemassa suuryrityksiin verrattuna. Tilanteeseen ei ole kuitenkaan vieia toistaiseksi
tehty korjausta. (Lakiluonnoksen mukaan pienyritysten pitaisi jo Iahiaikoina saada
jalleen osakseen tuntuvia verohelpotuksia. Kaikki pienyritykset, mukaanlukien
vastaperustetut ja suuryrityksista erotetut, vapautetaan voitosta maksettavasta
verosta ensimmaisen toimintavuotensa ajaksi siita hetkesta lahtien, kun ne on
valtiollisesti rekisteroity. Seuraavien kahden vuoden ajan pienyritykset maksavat
saadusta voitosta 50 % alhaisempaa veroa.)
Venajan verotusjarjestelma on mittasuhteiltaan riittava: kaytossa on yli 40 eri
veroa, mm. omaisuusvero, arvonlisavero, luonnonvarojen kaytOsta maksettava vero
jne. Yrityksen kokonaistuloista maksetaan erilaisina veroina budjettiin perati
70-80 %. Nain ankara verotus vaikeuttaa tietenkin yritysten toimintaa, koska ne
eivat talloin kykene tekemaan tarvittavia investointeja tai laajentamaan tuotantoaan. (Kotimaiset investoinnit vahenivat v. 1992 edellisvuoteen verrattuna 50 %.
Jalleeninvestointeja on viime vuosina ollut keskimaarin 25-30 %.)
Useat pienyritykset ovat korkean veroasteen vuoksi joutuneet suuntautumaan
tavaratuotannon sijaan valitys- tai kauppatoimintaan. Selviytyakseen vaikeista
oloista pienyritykset yhdistavat usein myos tuotannon ja valitystoiminnan.
Pienyritykset, jotka jalostavat maataloustuotteita, tuottavat rakennusmateriaaleja tai
harjoittavat tieteellista tutkimustyota vapautetaan voitosta maksettavasta verosta
kahden ensimmaisen toimintavuoden ajaksi. Muovautumisvaiheen aikana kaikilla
pienyrityksilla on omistusmuodosta riippumatta oikeus lykata voittoveron maksua
kahdella-kolmella vuodella. Presidentin asetus velvoittaa pienyritykset aloittamaan
verovelkansa takaisinmaksun viimeistaan viiden vuoden kuluttua lykkayksen
saamisesta. Velasta peritaan korkoa samaan tapa an kuin pankin myontamasta
luotosta.
Myos paikallishallinto voi myontaa pienyrityksille verohelpotuksia ja
yrityksen toiminnan laadusta riippuen jopa vapauttaa sen kokonaan verovelvollisuudesta, mikali paikallishallinnolla on taban taydet valtuudet. Veroaste, joka on
32 %, jai<:autuu seuraavasti: pienempi osa vahennysten kokonaismaarasta menee
valtion budjettiin ja suurempi osa alue- ja paikallisbudjetteihin. Paikallisneuvoston
paatosvalta ulottuu ainoastaan sen omaan kiintioon naista tuloista.

4.7 Leasing ja factoring - luototusmuodot

Myos leasing ja factoring ovat osa pienyritystoiminnan rahoitusta ja luototusta.
Nama rahoitustoimet yleistyvat pienyrityssektorilla koko ajan ja Venajan
liiketaloudellinen kay tanto tuo tahan toimintaan lisaksi om at erityispiirteensa.
Teollisuusmaissa toimii runsaasti erikoistuneita leasingyhtioita. Venajalla niita on
sen sijaan hyvin vahan ja ne ovat vasta aloittelemassa toimintaansa. Niinpa
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liikepankit ovat tOismaan ryhtyneet hoitamaan leasingtoimia. Omatessaan
riiWivasti varoja liikepankki hankkii pienyritykselle sen tarvitsemat laitteistot ja
solmii sen kanssa leasingsopimuksen. Pankit solmivat naita sopimuksia tietenkin
vain vakituisten ja hyvin luotettavien asiakkaidensa kanssa. Liikepankkien
osallistuminen leasingtoimintaan on valiaikainen, Venajan talouden siirtymavaiheeseen liittyva ilmio.
Leasingtoimet ovat eras mahdollisuus Iiikesuhteiden soImimiseksi ulkomaisten
ja venalaisten yhtioiden valiIIe. Leasingsopimuksin voidaan minimoida rahoitukseIIiset ja IiiketaloudeIIiset riskit. Yhteyksia soImittaessa ulkomainen investoija
voi tarjota Ieasingehdoin pienyritykseIle sen tarvitsemia Iaitteita ja kuljetusvalineitao
Leasingsopimusten yhteydessa voidaan kayttaa erilaisia kumppanuusmuotoja.
Jaadessaan sopimusajaksi Iaitteiston omistajaksi, ulkomainen investoija voi saada
tasta maksuksi osan venalaisen yrityksen tuotannosta. Mikali venalainen kumppani
tekee yllattaen konkurssin, ulkomainen investoija sailyttaa oikeuden tuotantovaIineisiinsa. MenestykseIIiset leasingsopimuksiin pohjautuvat Iiiketoimet edistavat
jatkossa yha hyodyIIisempien yhteistyomuotojen kayttoonottoa.
Ulkomainen investoija voi soImia Ieasingsopimuksia eriIlisten pienyritysten
tai niiden keskusjarjestOjen kanssa. Jalkimmaisessa tapauksessa jarjestot takaavat
solmittavien suhteiden luotettavuuden, mika onkin jarkevaa soImittaessa yhteyksia
Venajan syrjaseuduiIIa toimiviin pienyrityksiin.

5 Materiaalihankinta
Yritykset joutuvat hankkimaan tuotannoIIista toimintaansa varten jatkuvasti
materiaaleja ja raaka-aineita. Kehittyneissa markkinatalousmaissa materiaalien
hankinta on vaivatonta, mutta Venajalla siihen liittyy usein vieia nykyaankin
ongelmia. Entinen keskitetty raaka-aineiden hankintajarjestelma on kaytannollisesti
katsoen romutettu, eika uuden jarjestelman Iuomisessa ole paasty vieia alkua
pidemmalle.
Pienyritykset voivat hankkia raaka-aineita ja materiaaleja muutamaIIa eri
tavalla. Tuotteitaan suuremmaIIe yritykseIIe myyvat pienyritykset voivat soImia
suuremman yrityksen kanssa sopimuksen tavaroiden vastaostoista. Tata tapaa
kayttavat yleensa ne alihankkijat ja kuluttajat, joiden yhteistyo on jatkunut tiiviina
jo pitkaan. Suorat kahdenvaliset sopimukset ovat yleistyneet VenajaIIa huomattavasti ja tosiasiassa kysymys onkin barterkaupasta. Barter voi kasittaa joko osan
toimitettavasta tuotannosta tai sen kokonaisuudessaan. Tietty osa pienyrityksen
tuotannosta voidaan samanaikaisesti myyda myos muiIIe yrityksille. Tama
vaihtoehto tulee kustannuksiltaan kaikkein edullisimmaksi ja siksi se on myos eras
suosituimmista.
Ratkaistakseen raaka-aineiden hankintaan liittyvat ongelmat pienyritykset
voivat ottaa osaa myos erikoistuneille kauppa- ja teoIIisuusmessuille tai huutokauppoihin. Messuilla voi Ioytaa uusia liikekumppaneita ja solmia liikesuhteita.
TaIIaisten messujen jarjestajina ovat usein pienehkojen kaupunkien tai hallintoalueiden paikaIIisviranomaiset, jotka pyrkivat nain tehostamaan yhteistoimintaa
omalla alueellaan.
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Pienet teollisuusyritykset voivat myos kayttaa hyviikseen tukku-valittajayritysten palveluksia. ValiWi.jayritykset antavat tiettya korvausta vastaan tietoja potentiaalisista kauppakumppaneista seka apua raaka-aineiden ja materiaalien hankinnassa. Kaikilla pienyrityksilla ei kuitenkaan ole varaa kalliisiin valityspalveluihin.
Tilannetta parantaa jossain m1Hirin paikallisten kauppa- ja teollisuuskamarien
perustaminen. Naiden paikallisjarjestojen odotetaan tarjoavan valityspalveluita
kaikille paikallisille yrityksille kohtuullista korvausta vastaan.
Yleisten tai erikoistuneiden kauppaporssien palvelut tulevat usein vieia edellaesitettya vaihtoehtoakin kalliimmaksi. Useimmat kauppaporssit ja kauppahuoneet
ovat melko pieniii yrityksia. Keskittaessaan toimintansa maatieteellisesti jollekin
tietylle alueelle ne voivat edistaa huomattavasti pienyriWi.jyytta paikaIlistasoIla.
Pienyritykset eivat kuitenkaan aina hoida kauppojaan porssin kautta, vaan porsseissa keskitytaan vain joihinkin tiettyihin toimiin.
Vaikka suuryritykset kayttavat kaikkia edellamainittuja keinoja materiaalihankintoihinsa, ne voivat valtion tilauksia suorittaessaan tukeutua suuressa maarin
valtion apuun. Pienyritykset puolestaan osallistuvat vain harvoin suoranaisesti
valtion ti!auksiin. Useimmiten ne toimivatkin alihankkijoina tai aliurakoitsijoina.
Tayttaessaan oman osuutensa tilauksesta pienyritykset voivat nain toivoa saavansa
tukea valtiolta. (Luotettavien tilastotietojen puuttuessa on mahdotonta arvioida
tarkkaan, missa maarin pienyritykset osallistuvat valtion tilauksiin. Arvioni
mukaan pienyritysten osuus naista tilauksista on enintiian 10-12 %. YhdysvalIoissa pienyritysten osuus valtion tilausten aliurakoinneista on 40 %.)
Venajalla on melko viihan valtion tilauksiin osallistuvia pienyrityksia. Tiiman
vuoksi suurin osa pienistii teollisuusyrityksista joutuu hankkimaan materiaalinsaja
raaka-aineensa edellaluetelluin keinoin. Valtiollisen sopimusjarjestelman puutteellisuus vaikeuttaa tietenkin pienyritysten asemaa sekii jarruttaa pienyritystoiminnan
kehitysta.

6 Hinnanmuodostus
6.1. Hintasuhteiden muodostuminen

Venajan talouselamassa ankaran hintakontrollin aikakausi on muuttunut hinnanmuodostuksen lahes tiiydelliseksi vapaudeksi. Talouden eri alueille siiiidetyilla
tuotannon kannattavuuden tasoilla oli viela vuosi sitten huomattavasti enemman
kaytiinnon merkitysta. Pyrkiessiiiin rahatalouden vakauttamiseen Venajan hallitus
maaritti lakisaateiset kannattavuusasteet, jotka rii ppuivat tuotantotoiminnan
Iaadusta ja vaihtelivat 15 %:sta 80 %:iin. Kannattavuusasteita sovellettiin sekii
suuriin etta pieniin yrityksiin.
Vuonna 1993 hallitus pyrkii kontrolloimaan ja saatelemaiin ainoastaan
kaikkein suurimpien monopoli-teollisuusyritysten hintoja. Muut yritykset, ennenkaikkea pienyritykset, voivat maiiritella hintansa markkinoilla muodostuvan kysynnan ja tarjonnan mukaan. TiiIlaista hintapolitiikkaa voitaisiin soveltaa tietyin
ehdoin myos hyvin kehittyneessa markkinataloudessa, mikali kilpailuolot olisivat
riittavan vapaat. Venajallii tavarantuottajat ovat sen sijaan sailyttaneet monopolistiset piirteensa: helmi-maaliskuussa v. 1992 valtiollisesta monopoliyhtioiden
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rekisterista loytyi 650 Venajan markkinoilla hallitsevassa asemassa olevaa yritysta.
Rekisteriin on listattu lisaksi 7000 alueellista monopoliyritysta, ja lista kattaa vain
merkittavimmat monopoliyritykset.
Monopolistiset rakenteet vaikuttavat hintojen muodostumiseen. Valtion antimonopolikomitean alueosastojen johtajien mukaan kannattavuuden saately (voiton
osuus sijoitetusta paaomasta) on viime kuukausien aikana osoittautunut tehottomaksi keinoksi taistelussa monopolisoitumista vastaan.
Kuten jo aikaisemmin todettiin, monopolisoituminen koskee suuryritysten
lisaksi myos pienyrityksia. Tavaratuotannon alalia monopolisoitumista tavataan
jopa tuotantoketjun aivan alkupaassa.
Hintojen maarittelyssa pienyritykset ovat nykyaan usein suuryrityksia
paremmassa asemassa. Pienyritykset, jotka ovat tavallisesti sijoittuneina tuotantoketjun aivan alkupaahan ja teollisuuspyramidin alimmille tasoille, voivat itse
maarittaa riittavan kannattavuuden takaavan hintatason. Tiukan kilpailun puuttuessa tuotanto saadaankin usein kaupaksi tarjottuun hintaan. Vahainenkaan maara
saman alan tuotantoyrityksia ei avaa uusia mahdollisuuksia tai muuta tilannetta
mitenkaan perusteellisesti, silla jo pieni ryhma teollisuusyrityksia kykenee
pitamaan samankaltaisten tuotteidensa hintatason suhteellisen korkeana. Pienyritykset eivat luonnollisestikaan voi harjoittaa tallaista hintapolitiikkaa kovin pitkalla
aikavalilla, silla ne eivat voi luoda huomattavia tuotannollisia varastoja, va an niille
on tarkeinta rahavarojen nopea kierto. (Tama tuleekin olemaan eras pienyritysten
tarkeimmista motiiveista suurten kuluttajien kanssa neuvottelemiseksi. Kysymysta
kasitellaan artikkelissa lahemmin tuonnempana).
Ostaja-teollisuusyritys joutuu ostamaan tarvitsemansa osat alihankkijan
maaraamaan hintaan. Ratkaistakseen rahoitus- ym. ongelmansa ostajayritys
puolestaan maarittelee oman hintatasonsa. Kun til anne toistuu teollisuuspyramidin
jokaisella tasolla, hinnat kohoavat vaistamatta.
Teollisuuspyramidin huipulle sijoittuneet suuryritykset joutuvat paljon
ahtaammalle: ne maksavat ensiksikin teollisuustuotteista korkean hinnan ja ovat
lisaksi suoraan sidoksissa tuotannon loppukulutukseen. Suuryritykset ovatkin
tosiasiassa usein tuotantoketjun viimeisena renkaana.
Korkea hinta voi pakottaa loppukuluttajan rajoittamaan tarpeitaan ja niinpa
suuryrityksilla ei olekaan jarjestelmaa kannattavuuden tason maarittelemiseksi.
Monien suuryritysten kannattavuus on nykyaan alhaisempi kuin pienyritysten.
Esitetty hinnanmuodostustapa on yleinen teollisuussektorilla. Kaupan tai palveluiden alaHa toimivat yritykset kohtaavat sen sijaan nykyaan huomattavasti kovempaa
kilpailua. Ne pyrkivatkin toimimaan joustavammin, eivatka ne voi harjoittaa
tallaista hintapolitiikkaa.
Erikokoisten yritysten valista yhteistoimintaa voidaan siis kuvata tuotantoketjuna. Juuri kumppanien valiset suhteet tassa ketjussa vaikuttavat selvasti hinnanmuodostustapaan. Koska Venajan teollisuussektorilla toimii erittain vahan yrityksia
(varsinkin pienyrityksia), voi korkea hintataso maaraytya jo tuotantoketjun
alkuvaiheessa. Tasta seuraa, etta myos lopputuotteiden hinnat kohoavat vaistamat-

tao
Mita enemman pienia ja keskisuuria yrityksia syntyy teollisuussektorille, sita
nopeammin niiden valille muodostuu kilpailua. Nain ollen hinnat alenevat
tuotantoketjun alussa ja myos sita seuraavissa vaiheissa. Taydentavia osia
tarvitseva kuluttaja-teollisuusyritys on siten yha vahemman tiippuvainen alihankkijoiden esittamista hintavaateista.
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6.2 Kannattavuus tai voittoaste

Venajan talouselamassa kannattavuus (ts. tuotto sijoitetulle paaomalle) maaritellaan nykyaan usein jo tuotannon alkuvaiheessa. Kannattavuustasoa ei voida pitaa
suoranaisena tuloksena kysynnasta ja tarjonnasta. Tallainen tilanne syntyy tuotantorakenteen ollessa monopolistinen. Tilanne muuttuu kuitenkin huomattavasti
markkinoiden tuotantorakenteiden alkaessa kehittya. Juuri pienet ja keskisuuret
yritykset voivatkin vaikuttaa ratkaisevasti naihin muutoksiin Venajan teollisuudessa.
Koska yritykset voivat maaritella kannattavuutensa suhteellisen itsenaisesti,
ne pyrkivat ottamaan huomioon useita tekijoita. Kayvin hinnoin lasketun kannattavuuden taso vaihtelee nykyaan 13-17 % ja 70-80 % valilla kuukaudessa.
Tuottavat ja vakaat markkinat omaavien suurten monopoli-teollisuusyritysten
kannattavuus on yleensa 25-30 % kuukaudessa. Ne eivat pyri nostamaan kannattavuuttaan tata korkeammaksi, silla hyvin korkea kannattavuus heikentaa yritysten
toimintavapautta. Suhteellisen hyvin menestyvat suuryritykset haluavat varautua
erilaisiin odottamattomiin tilanteisiin, kuten kilpailukykyisten tuotteiden ilmestymiseen markkinoille, palkankorotuksiin jne.
Lansinormeihin verrattuna korkea nimellinen voittoaste johtuu korkeasta
inflaatiosta. Inflaatiovauhti, joka on n. 20-25 % kuukaudessa, pakottaa yritykset
nostamaan voittonormin tasoa selviytyakseen vaikean ajanjakson yli. Monet vakaat
markkinat omaavat yritykset sisallyttavat lopputuotantoon niille sopivan voittoasteen, palkkatason ja kiintean arvonlisaveron.
Taloudellisiin vaikeuksiin ajautuneiden suuryritysten voitot ovat 10-12 %
tasolla. Useat venalaisista suuryrityksista ovatkin vaikeuksissa yhteyksien katkettua
neuvostoaikaisiin alihankkijoihin. Yrityksen tilanne on vieia vaikeampi, mikali
katkenneet yhteydet olivat tuotannollisesti ja teknologisesti tarkeita. Tassa
suhteessa venalaiset suuryritykset voivat o11a hyvinkin erilaisessa asemassa.
Varsinkin kaupan ja valityksen aloilla toimivien pienyritysten voittoaste on sen
sijaan yleensa korkeampi. Eraat naista yrityksista ovat jo tahan mennessa
keranneet pankkitileilleen huomattavia summia.
Ostajan ja alihankkijan valiset tuotantoyhteydet vaikuttavat merkittavasti
voittoa~teen muotoutumiseen. Naiden yhteyksien heiketessa liikekumppanit
pystyvat maarittelemaan voittoasteensa vapaammin.
Miklili liikekumppanuus on kiinteaa, kuluttaja ja alihankkija yrittavat
neuvottelema11a paasta sopimukseen. Tallaisia sopimuksia ei saada helposti aikaan
ja aina niiW ei edes panna taytantoon. Liikekumppanille ei kuitenkaan yriteta
tuottaa tahallista liiketaloudellista vahinkoa - tallaiset tapaukset ovat hyvin harvinaisia yritysten valisessa kanssakaymisessa. Jos pienyritys antaa periksi joissakin
asioissa, sita avustetaan puolestaan toisissa kysymyksissa (yritys voi saada apua
esim. rahoitukseen, materiaalihankintoihin, henkilokunnan sosiaalihuoltoon tai
koulutukseen liittyvissa kysymyksissa).
Pyrkimykset sailyttaa hyvat yhteydet osoittautuvat usein Iyhytaikaista
taloudellista hyotya tarkeammiksi. Tallainen suuntaus on vahitellen kehittymassa
Venajan teollisuussektorilla.
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7 Tieteellis-tekninen toiminta
7.1 Pienyritysten mahdollisuudet

Venajaa ravisteleva pitkiiaikainen talouskriisi vaikeuttaa myos pienyritysten
tieteellis-teknista toimintaa. Koska tieteelliset hankkeet ovat tarkea osa pienyrityssektoria, niihin on syyta kiinnittaa erityista huomiota.
Venajalla toimii melko vahan tieteellisia hankkeita tai teknologista kehittelya
harjoittavia pienyrityksia. Arvioni mukaan niita on kaikista venalaisista pienyrityksista vain 4-5 %. Tulevaisuudessa naiden yritysten osuus voi jonkin verran kasvaa,
muttei kuitenkaan merkittavasti, mikiili pienyritysten tieteellinen toiminta laajenee
samalla tapaa kuin Yhdysvalloissa tai Saksassa. Saksassa lasketaan olevan yli 10
000 tieteellista toimintaa harjoittavaa pienta tai keskisuurta yritysta. (Pienilla ja
keskisuurilla yrityksilla on aina ollut tarkea merkitys Saksan talouselamalle.)
Vaikka tieteellista toimintaa harjoittavia pienyrityksia on Venajalla melko vahan,
niista on alettu kiinnostua viime aikoina yha enemman. Pienyrityksia johtavat
usein nuoret, aIle 30-vuotiaat yrittajat, jotka pyrkivat kaikin tavoin osoittamaan
yksityisyrittajyyden edut (heidan mielestaan tieteelliset hankkeet luovat tahan
kaikkein parhaat mahdollisuudet). Nuoret yrittajat pyrkivat hyodyntamaan
taloudellisessa toiminnassaan ulkomailla kaytettavia menetelmia ja he ovat
valmiita ottamaan myos suurempia riskeja. Lisaksi yritys voidaan perustaa
tieteellisen toiminnan alalle melko vahaisin kustannuksin, eikii yrityksen lakkauttamisesta aiheudu ylimaaraisia kuluja. Nuoret yrittajat pyrkivat laajentamaan
tietojaan myos markkinoinnin ja liikkeenjohdon aloilla.
Tieteellista toimintaa harjoittavia pienyrityksia perustetaan nykyaan lukuisille
talouden eri sektoreille, mukaanlukien kaikkein nopeimmin kehittyvat alat, kuten
mikroelektroniikka, laaketieteellisten laitteiden valmistus seka laserlaitteiden ja
tietokoneohjelmien kehittaminen. Nailla sektoreilla toimivia pienyrityksia perustetaan Venajalla yleensa niille alueille, missa on jo ennestaan runsaasti tieteellista
ja teollista toimintaa. Tallaisia kaupunkeja ovat Moskovan ja Pietarin lisaksi mm.
Obninsk, Pushtshino, Zhukovsk ja Protvino. Pienyritysten liiketaloudellinen
menestyminen ja taydellinen riippumattomuus perustuu usein juuri tieteellisiin
hankkei:;iin ja niiden tuotannolliseen hyodyntamiseen.

7.2 Tieteellisten hankkeiden rahoitus

Tieteellis-teknista toimintaa harjoittavat pienyritykset kohtaavat lukuisia ongelmia,
joista suurin on investointien puute. Aina edes suoritetut patenttihaut, jotka
takaavat hankkeiden ainutlaatuisuuden ja uutuuden, eivat riita houkuttelemaan
ulkomaisia investointeja. Osa pienyrityksista joutuukin rahojen puutteen vuoksi
lopettamaan toimintansa.
Venajan hallitus ei tue suoranaisesti tieteellista toimintaa harjoittavia
pienyrityksia, mutta ratkaisuja rahoituskysymyksiin etsitaan jatkuvasti. Eraiden
hallintoelinten suunnite1missa on perustaa yritysten tieteellista toimintaa tukevia
erityisrahastoja. Rahastot myontaisivat investo~iille valtion takuut seka hankkisivat
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varoja liikeyrityksilta ja valtion organisaatioilta. Suunnitelmat ovat viela toistaiseksi alkuvaiheessaan.
Myos eraat Venajan ministeriot ja komiteat ovat ryhtyneet yhteistyossa ulkomaisten tahojen kanssa perustamaan erityisjarjestoja kansainvalisia hankkeita
varten. Venajan antimonopolikomitea on Britannian halIituksen know-how rahaston avustuksella perustanut jarjestOn pienyritystoiminnan kehittamiseksi.
Tama jarjesto on jo ryhtynyt avaamaan alueosastoja ja edustustoja. Vladivostokissa toimii puolestaan Kauko-Idan kansainvalinen pienyrityspolitiikan keskus, jonka
perustamisessa Japanin ulkomaankauppa- ja teollisuusministerion pienten ja
keskisuurten yritysten toimisto on ollut keskeisessa asemassa.
Hyvat kehitysnakymat omaavan tieteellisen toiminnan rahoitus voidaan
ratkaista myos paikallistasolla. Viime aikoina eraat hallintoalueet ovat alkaneet
oma-aloitteisesti perustaa rahoituslaitoksia tieteellisten hankkeiden tukemiseksi.
(Tama oli mahdollista, koska kunnalliset budjetit olivat vuonna 1992 useissa
tapauksissa ylijaamaisia.) Paikallistason kaupalliset yhtymat, osakeyhtiot ja
yksityiset liikkeenharjoittajat eivat osallistu tahan toimintaan vain saadakseen
voittoa. Toiminta perustuu jossain maarin hyvantekevaisyyteen ja silla pyritaan
vahvistamaan erityisesti paikallistason pienyritystoimintaa. Tallaiset rahoituslaitokset tulevat jatkossa luotonantajille yha tarkeammiksi. Lisaksi investoija tekee
nain itseaan tunnetuksi alueella.

7.3 larjestaytyminen

Tieteellisen tOlmmnan tehostaminen edellyttaa myos jarjestaytymista. Erailla
Venajan hallintoalueista harkitaan teknologiakeskusten perustamista (Moskovan
vaitiollinen yliopisto on eras esikuva tuleville teknologiakeskuksille, joita tulIa an
perustamaan alueille, missa toimii suuria yliopistoja, tutkimuslaitoksia, liikepankkeja ja suuryrityksia). Kansainvalisen kaytannon mukaisesti pienyritysten
voidaan odottaa myos Venajalla osallistuvan aktiivisesti naiden laitosten toimintaan. Teknologiakeskuksia on suunnitteilla Moskovan ja Pietarin lisaksi Uralille,
Siperiaan ja Arkangelin alueelle.
Kun valtion, hallintoalueiden ja kaupunkien rahoituslaitosten koko pienenee,
myos niiden tehtavat muuttuvat yha konkreettisimmiksi: rahastoja onkin perustettu
esim. keksintojen tukemiseksi, kuten paikallisviranomaisten aloitteesta tehtiin
Moskovassa.
Tehostaakseen maan tieteellista ja tuotannollista toimintaa, Venajan hallitus
aikoo saataa jo lahiaikoina minimitullitariffit teknologisten laitteistojen tuonnille.
Nama etuisuudet koskevat myos pienyritystoimintaa.

8 YritHijien koulutus
Kun Venajalla ryhdyttiin kehittamaan markkinoita, yritystolmmta heratti hyvin
suurta kiinnostusta. Liiketoimintaa ryhdyttiin harjoittamaan useista eri syista:
haluttiin kenties kohentaa elintasoa, kokeilla voimia uusien haasteiden parissa,
tehda paatoksia itsenaisesti jne. Ryntays yrityssektorille oli alkuvaiheessa valtaisa.
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Nykyisissa vaikeissa oloissa yritystoiminnan harjoittaminen on vaikeaa, ja niinpa
se vaatiikin yrittajilta aivan erityisia kykyja. Harkittaessa yrityksen perustamista
joudutaan punnitsemaan tarkoin eri kysymysten myonteisia ja kielteisia puolia.
Vaikka lukuisat vaikeudet ovatkin vahentaneet ihmisten innokkuutta, uusia yrittajia
tulvii silti jatkuvasti pienyrityssektorille. Kerta kerralta nama uudet yrittajat ovat
myos yha koulutetumpia. Eraiden arvioiden mukaan ainoastaan 5-7 % Venajan
koko tyokykyisesta vaestOsta olisi todella kiinnostunut yritystoiminnasta (Lantis issa teollisuusmaissa luku on lahes vastaava - 8-10 %.)
Vaikka venalaisten yrittajien joukko on hyvin epayhtenainen, lisaantyy
korkeakoulututkinnon suorittaneiden osuus hitaasti. Mita korkeampi koulutustaso
ja parempi ammattitaito yrittajilla on, sita useammin he perustavat erikoistuneita
pienyrityksia. Sen sijaan monet esim. opistotasoisen koulutuksen saaneet yrittajat
johtavat yleensa vahemman erikoistuneita yrityksia. Yritysten johtajien organisatoriset kyvyt ovat yleensa riittaneet takaamaan ei-erikoistuneiden yhtioiden
menestymisen.
Myos rahoitukseen ja verotukseen liittyvien erilaisten maaraysten suuri maara
heijastm.! venalaisten yrittajien toimintaan. MonilIa yrittajilla on suhteellisen heikot
tiedot markkinatalouden rahoituksellisista ja juridisista puolista. Edes asiantuntijat
eivat talla hetkella pysty toimimaan kaikkien maaraysten ja lakiasetusten
mukaisesti joutumatta ristiriitaan puolestaan joidenkin toisten ohjeiden ja asetusten
kanssa. Markkinoiden kehittyessa venalaiset yrittajat joutuvat kuitenkin tavalla tai
toisella hankkimaan tarvitsemansa tiedot.
Kun Venajalla ryhdyttiin kehittamaan markkinataloutta, hallitus ei suunnitellut
esim. koulutuksellisten kysymysten jarjestamista. Yrittajien koulutus jatettiin
uusien "yrityskoulujen" tehtavaksi ja ne tayttivatkin syntyneen tyhjion nopeasti.
Nama koulut olivat tosiasiassa ensimmaisia palvelusektorilla toimivia pienyrityksia. Niita perustettiin nopeaan tahtiin ja ne pystyivat tyydyttamaan joustavasti
yhteiskunnan uudet tarpeet. Samalla ne osoittivat selkeasti pienyritystoiminnan
tehokkuuden kiiytannossa.
Sittemmin myos tunnetut akatemiat ja korkeakoulut alkoivat perustaa
tiedekuntia ja jarjestaa kursseja yrittajien kouluttamiseksi. Monet naista laitoksista
ovat solmineet suhteita myos ulkomaisiin yliopistoihin tehostaakseen koulutusta ja
kohottaakseen arvovaltaansa. Eraat valtiolliset organisaatiot, mm. Venajan
antimonopolikomitea, ovat alkaneet osallistua yha aktiivisemmin koulutustoimintaan. Antimonopolikomitea on perustanut jo 15 omaa alueosastoa ja se on laajentama:'>sa tieteellisten konsulttikeskustensa verkostoa. Naiden keskusten
(Moskova, Pietari, Tula, Nizhni Novgorod, Jekaterinburg ja Novosibirsk)
tehtavana on tarjota syrjaseutujen pienyrityksille riittavat tiedot markkinataloudesta.

9 Yksityistaminen etenee
Kun Venajalla ryhdyttiin kehittamaan markkinoita, aloitettiin pienten, keskisuurten
ja suurten yritysten yksityistaminen. Tahan mennessa Venajalla on yksityistetty
kaikkein eniten juuri pienia yrityksia. Arvioiden mukaan v. 1993 huhtikuun alkuun
mennessa oli yksityistetty 60 000 pienyritysta. (Samanaikaisesti 5000 suuryritysta
oltiin muuttamassa osakeyhtioiksi.)
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Vaikka pienyritysten yksityistamisprosessi onkin viela kesken, siirtyvat kaikki
pienyritykset jo lahitulevaisuudessa kollektiiviseen tai yksityisomistukseen.
Venajan hallituksen tavoitteena on saavuttaa tama paamaara viela vuoden 1993
aikana.
Pienyritysten yksityistamista on haluttu nopeuttaa monista eri syista, mm.
siksi, etta valtaosa pienyrityksista on ollut tasavaltojen tai kuntien omistuksessa.
Tama kysymys ei ole pienyritysten suhteen aiheuttanut kiistaa Venajan hallituksen
ja paikallisviranomaisten valille, kuten suuryrityksia yksityistettaessa tapahtui.
Mikali kaupunkeihin, alueille ja syrjaseuduille halutaan saada ulkomaisia
investointeja, on yksityistamiseen kiinnitettava aivan erityista huomiota. Nykyaan
ulkomainen investoija voi (varsinkin pienyritysta perustaessaan) ratkaista monet
juridiset, taloudelliset seka verotukseen ja rahoitukseen liittyvat kysymykset
paikallisten viranomaisten kanssa. Enaa kaikkia taloudelliseen toimintaan liittyvia
kysymyksia ei jouduta viemaan keskitettyjen hallintoelinten ratkaistavaksi.
Pienyrityssektoriin kuuluu erilaisia kaupan, palveluiden, pankkitoiminnan,
vakuutuksen, rakennustoiminnan ja teollisuuden alojen yrityksia. Pienyritysten
toimimirj~n useilla eri aloilla nakyy myos niiden yksityistamisvauhdissa: kaupan
ja palveluiden yritykset olivat ensimmaisia, jotka siirtyivat valtion omaisuuden
vuokraukseen ja joita alettiin yksityistaa. Niiden jalkeen yksityistamisprosessi
kohdistui yhteiskunnallisiin ravitsemuspalveluihin ja seuraavaksi pieniin teollisuusyrityksiin.
Kaksi vuotta sitten pienia teollisuusyrityksia yksityistettiin yleensa valtion
omaisuuden vuokraehdoin, johon kuului omaisuuden myohempi lunastaminen.
Teollisuussektorilla toimii yha pienia vuokrayrityksia, jotka eivat sopimuksen
solmimishetkeWi joko olleet halukkaita lunastamaan omaisuutta tai eivat ole sita
viela tehneet. Vuokrayritykset tulevat ennen pitkaa lopettamaan toimintansa teollisuussektorilla. Ne muutetaan yksityisyrityksiksi tai osakeyhtioiksi, mikali ne eivat
jaa tietyksi ajaksi valtion omistukseen. Valtion omistamia pienia teollisuusyrityksia
myydaan nykyaan joko huutokaupassa tai tarjouskilpailuun perustuen. Kun pienyrityksen omaisuus on arvioitu ja lahtOhinta maaritelty, yritys tarjotaan myytavaksi
huutokauppaan. UihtOhinnan laskeminen johtaa huutokaupan keskeyttamiseen,
jonka jalkeen jarjestetaan uusintahuutokauppa. Huutokauppoihin voivat ottaa osaa
juridiset ja fyysiset henkilot, mukaanlukien ulkomaiset investoijat.
Kun pienyritys myydaan tarjouskilpailun pohjalta, uusien omistajien on taytettava
lukuisia vaatimuksia (heidan on esim. tietylla aikavalilla omistauduttava tuotannollisesti j;:; taloudellisesti ko. alalle, sailytettava olemassaolevat tyopaikat ja luotava
uusia). Paikallishallinto maarittelee pienyritysten uusiin omistajiin kohdistuvat
vaatimukset.
Pienyrityksen yksityistamiseen voi huutokaupoissa ja tarjouskilpailuissa
osallistua myos yrityksen tyoyhteiso. Suuryhtymat, jotka pyrkivat sailyttamaan
entiset yhteydet alihankkijoihinsa, haluavat usein saada pienyrityksen tyoyhteison
sen uudeksi omistajaksi.
Tullakseen yksityistetyksi pienyrityksen on oltava oma-aloitteinen ja jatettava
yksityistamisilmoitus Valtion omaisuuskomitean paikallisosastolle. Teollisuussektorilla pienyritys voidaan voimassaolevan lainsaadannon mukaisesti yksityistaa
osana suurta teollisuusyhtymaa, jota ollaan muuttamassa osakeyhtioksi. Pienyrityksen tyoyhteison on osoitettava tassa tapauksessa kuitenkin kiinnostuksensa
yksityistamiseen.
Nykyaan pienyrityksilla on juridiset perusteet irtautua halutessaan suuresta
teollisuusyhtymasta. Kaytannossa tam a on kuitenkin melko hankalaa, silla
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suurimmat ongelmat eivat ole juridisia, vaan rahoituksellisia. Mahdollinen
irtautuminen suuryhtymasta muuttaa muodollisesti til annetta vain vahan, silla
pienyritys sailyttaa yleensa yhteydet vanhoihin asiakkaisiinsa. Sen sijaan rahoitukseen ja materiaalihankintaan liittyvat ongelmat lisaantyvat huomattavasti. Tama
ongelma, joka liittyy venaHiisten yritysten valisiin suhteisiin osoittaa, kuinka
tarkeaa pienyritysten perustamisprosessia olisi nopeuttaa.

Lopuksi

Pienyrittajyys elaa Venajan koko yritystoiminnan tavoin muovautumisvaihettaan,
joka aiheuttaa vaistamatta erilaisia ongelmia. Myos uudistukset etenevat pienyrityssektorilla erilaista vauhtia, silla venalainen pienyrittajyys on monitahoista.
Pienet yritykset sopeutuvat suurempia yrityksia nopeammin uusiin oloihin.
Nykyaan pienyrityssektorin erailla palvelualoilla kilpailu on jo kovaa. Huomattava
osa pienyrityksista on alkanut myoskin tyoskennella kysynnan ja tarjonnan lakien
mukaan.
Pienyritykset siirtyvat markkinoille itse asiassa melko nopeasti. Ensimmaisina
markkinoitaan ovat ryhtyneet kehittamaan kaupan ja palveluiden alalla toimivat
pienyritykset. Seuraavana tulevat kevyen-, elintarvike-, seka nahka- ja kenkateollisuuden pienyritykset ja lopuksi jalostusteollisuudessa toimivat pienyritykset.
Tama seikka on syyta ottaa huomioon ryhdyttaessa investoimaan Venajalle.
Naihin paiviin asti pienyritykset ovat joutuneet ratkaisemaan suurimman osan
ongelmistaan omin voimin. Liikepankit, tavara- ja raaka-aineporssit seka
kauppahuoneet asettavat avulleen usein sellaisia ehtoja, joita pienyritykset eivat
voi vahaisten rahavarojensa vuoksi hyvaksya.
Valtio ja paikallishallinto pyrkivat nykytilanteen huomioiden laajentamaan
jossain maarin pienyrityksille annettavaa organisaatio,- rahoitus-, ja konsulttiapua.
Suunnitteilla on perustaa vieia v. 1993 aikana erityinen valtiollinen rahasto pienyritystoiminnan tukemiseksi. Venajan hallitus suunnittelee kayttavansa rahaston
perustamiseen osan yksityistamisesta saatavista varoista. Pelkastaan v. 1993
valtion budjetista myonnettaneen pienyrityssektorille 25 mrd. ruplaa konkreettisten
ohjelmien ja projektien toteuttamiseen. Tuotannollisiin investointeihin kaytettava
voitto vapautetaan verotuksesta. Valtion teollisuuspolitiikan komi tea ryhtyy
koordinoimaan pienyritystoimintaa.
Nailla nakymin valtion tuki pienyrityksille ei tule lahitulevaisuudessa
ainakaan lisaantymaan, silla tuotannon lasku ja korkea inflaatio heikentavat
tuntuvasti valtion mahdollisuuksia tamankaltaiseen toimintaan.
Poliittisen epavakauden ja taloudellisen kriisin vallitessa pienyritystoiminnasta
saattaa tulla sopivin keino ulkomaiselle yritykselle suoriin investointeihin
Venajalle, silla nain liiketaloudelliset riskit kyetaan minimoimaan. Lisaksi
Venajalle perustettu pieni tuotantoyritys antaa mahdollisuuden tutustua lahemmin
paikallisiin oloihin ja auttaa solmimaan tarvittavia liikesuhteita maan rajojen
sisapuolella.
Koska pienyritykset (myos ne, joissa on mukana ulkomaista paaomaa)
reagoivat joustavasti talouselaman kehitykseen, ne havaitsevat myos nopeammin
muutokset markkinasuhdanteissa. Kun Venajan taloudellinen ja poliittinen tila
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tasapainottuu, pienyrityksisHi voi tulIa ponnahduslauta tuotantoinvestointien
nopealle kasvulle.
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