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Aleksei Tkatshenko

Pienyritysten yksityisHiminen VenajalHC
lohdanto
Valtion ja kuntien omistamien yritysten yksityisHiminen on hyvin tarkea osa
Venajan talouselaman uudistusta. Yksityistamisprosessin Hipiviemiseksi seka
suurten etta pienten yritysten omistusmuotoa on muutettava.
Pienyritysten yksityistaminen vaikuttaa merkittavasti koko yksityistamisprosessin etenemiseen. Valtion suuryritysten joukkoyksityistaminen vie melko
pitkan ajan, mutta pienyritysten yksityistaminen pyritaan saattamaan paat6kseen
vieia vuoden 1993 aikana.
Pienyritysten yksityistaminen on heratHinyt viime aikoina laajaa kiinnostusta.
Tahlin on vaikuttanut mm. se, eWi pienyritysten omistusmuotoa on suhteellisen
helppo muuttaa. Lis aks i pienyritysten perustamiseen tarvitaan lukuisia uusia
yritHijia, joiden panos Venajan markkinoiden kehittamiseen on olennainen.
SuuryrityksHi yksityistettaessa uusia yrittajHi ei vastaavassa miHirin synny: teollisuuden jattiyritysten ty6ntekij6ista voi tulia osakkeenomistajia, muttei varsinaisia
yrittajia.
Koska yksityistamisprosessi on jatkuvassa liikkeessa, siihen vaikuttavat
lukuisat kehitysHi joko hidastavat tai nopeuttavat tekijat. Pyrkimykset pienyritysten
yksityistamisen nopeuttamiseksi ovat johtaneet my6s siihen, etta saad6ksiin ja
hallituksen paatOksiin liittyvia oleellisia korjauksia on jouduttu tekemaan yksityistamisprosessin edetessa. Tallaiset toimet eivat ole vaikuttaneet yksityistamiseen
pelkastaan suotuisasti.
Kuinka paljon yksityistamisprosessin nopeuttamisesta sitten aiheutuu
ongelmia? Jos yrityksen omistusmuotoa muutetaan hyvin nopeasti, jo puhtaasti
ulkoisten tekij6iden vuoksi voidaan odottaa hankaluuksia. Kuinka nopeasti naista
vaikeuksista voidaan sitten selvita onkin jo kokonaan toinen asia. Venajan pienyrityssektorilla kyetaankin luultavasti vain vahentamaan uudistuksiin liittyvien
ongelmien maaraa.

1 Kaannos venajankielesili: Elisa Laakkonen.
Tama selvitys on tehty ki~oittajan tyoskennellessa tutkijana Suomen Pankin Idantalouksien
yksikossa.
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1 Nykytilanne
Vuoden 1993 alussa yksityisHimisvauhti alkoi jaada huomattavasti jalkeen sille
asetetuista tavoitteista. Valtion omaisuuskomitean laatiman ohjelman mukaan
kaikista Venajan 225 000 pienyrityksesta olisi vuoden 1992 loppuun mennessa
pitanyt yksityistaa yli 100 000. Tavoitteeseen ei kuitenkaan paasty, silla vuoden
1993 tammikuun alkuun mennessa oli yksityistetty vain noin 35 000 yritysta ja
huhtikuun alkuun mennessa noin 60 000 yritysta. Pienyritysten yksityistaminen
saataneen parhaimmassa tapauksessa paatokseen vuosien 1993-94 vaihteessa.
Kuvio 1.

Yksityistiimisen eteneminen
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Pienyritysten yksityistaminen on hidastunut joka puolella Venajaa - niin suurissa
teollisuuskeskuksissa kuin syrjaseuduillakin. Esim. Jekaterinburgissa pienyrityssektorin yli 1 200 yksityistettavasta kohteesta piti vuoden 1992 aikana yksityistaa
629, mutta kaytannossa tana aikana yksityistettiin vain 136 yritysta. Rjazanissa v.
1992 yksityistamiskohteina olleista pienyrityksista vain noin kolmannes siirtyi
yksityiseen omistukseen. Vladivostokissa kunnallisessa omistuksessa olleita
pienyrityksia yksityistettiin 106 eli 10 % asetetusta tavoitteesta.
Pienyritysten yksityistamistoiminta ei ole ollut paljoakaan vilkkaampaa
Venajan vapaatalousalueilla. (Venajalla on talla hetkella yhdeksan suurta
vapaatalousaluetta: Karjalan tasavalta, Altain, Kaliningradin, Kemerovon, Tshitan
ja Sahalinin Hianit, seka Viipurin, Novgorodin ja Nahodkan kaupungit). Valtion
omaisuuskomitean tilastojen mukaan vuoden 1992 helmikuun alussa nailla
vapaatalousalueilla yksityistettyjen pienyritysten osuus oli 30 % kaikista alueella
toimivista yrityksista. Tilastot osoittavat yksityistamisen edenneen huomattavan
hitaasti esim. Karjalan Tasavallassa, missa kaikista toimivista yrityksista yksityistettyjen pienyritysten osuus oli vain 13.2 %. Yksityistamistoiminta oli sen sijaan
melko vilkasta Novgorodissa, missa yksityistettyja pienyrityksia oli 34.9 % kaikista kaupungissa toimivista yrityksista.
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Kuvio 2.

OsakeyhtiOittiimisen eteneminen (tilanne 1.2.1993)
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YksityisHiminen hidastui vuoden 1993 ensimmaiseWi neljanneksella. Esim.
Voronezh in, Kemerovon, Moskovan, Nizhegorodskin, Rostovin, Rjazanin, Pennin,
Sverdlovskin, Tambovin, Tsheljabinskin ja Krasnodarin Hianeissa yksityistettiin
tammi-helmikuussa vain hieman yli 200 yritysta, joista valtaosa oli pienyrityksia.
Tammi-helmikuussa v. 1993 Venajan joka neljannella alueella yksityistettiin vain
100-200 yritysta/alue ja joka toisella aIle 100 yritysta/alue. Kun maalis- ja huhtikuussa v. 1992 jatettiin molempina kuukausina 21 000 yksityistamisilmoitusta, oli
vastaava luku vuoden 1993 maaliskuussa vain 1 822.
Pienyritysten yksityistamisen hidastuminen heijastuu kaikkein herkimmin
Venajan syrjaseutujen talouksiin. Kunnallisten pienyritysten yksityistaminen ei ole
kuitenkaan ainoa tapa, jolla voidaan kasvattaa uusien yrittajien joukkoa Venajalla,
silla yksityisyrittajien maaraa lisaa myos uusien pienyritysten perustaminen.
Pienyritysten yksityistamisen etenemista ei voida suoranaisesti rinnastaa
uusien yritysten perustamiseen. Rjazanissa perustettiin vuoden 1992 aikana lahes
4 000 uutta yritysta, mika on 4-5 kertaa enemman kuin miW. kaupungissa samana
ajanjaksona yksityistettiin yrityksia.
Vaikka uusien pienyritysten perustamisvauhti onkin vilkkaampaa kuin
yritysten yksityisHimisvauhti, pienyritysten yksityistaminen on hyvin Hirkea tekija
valtion ja kuntasektorin yritysten siirtamisessa yksityiseen omistukseen. Yksityistaminen tekee jokaisesta uudesta omistajasta kayHinnossa aineellisen omaisuuden
haltijan, jolloin yksityisen omistuksen osuus kasvaa suoraan verrannollisesti
valtiollisen tai kunnallisen omistuksen vahenemiseen. (Perustettaessa uutta yritysHi
nain ei valWimatta tapahdu, silla useat uudet yritykset toimivat kaupan tai valitysja konsulttipalveluiden aloilla. Lisaksi pienyritysten perustamiseen kaytetaan yha
useammin lainoja ja omia varoja.)
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2 Yksityistamista hidastavat tekijat
Pienyritysten yksityistamisvauhti jai jalkeen asetetuista tavoitteista monista eri
syista. Eraat naista tekijoist1:i ovat hidastaneet myos valtion suuryritysten yksityist1:imista. Vaikka mitaan paaasiallista syyta yksityistamisvilkkauden vahenemiseen ei voidakaan osoittaa, lienee siihen vaikuttanut osaltaan se, etta Venajalla on
alettu tiedostaa yha selvemmin yrittajyyteen liittyvat rahoitukselliset ja taloudellisista vaikeudet, seka liiketaloudellisten riskien olemassaolo. Jo pienen yrityksen
johtamiseen yrittaja tarvitsee tietoja ja taitoja talouden ja juridiikan eri alueilta.
Yhtena syyna yksityistamisen hidastumiseen voidaan pitaa myos materiaalihankintoihin liittyvia ongelmia. Irrottauduttuaan valtiolliselta tai kunnalliselta
sektorilta pienyritys joutuu ratkaisemaan itsenaisesti materiaalihankintoihin ja
rahoitukseen liittyvat kysymykset.
Valtion tai kuntien omistuksessa yritykset voivat jossain maarin nojautua
myos niiden tukeen (palkkojen maksut ajallaan jne.), mutta yksityistetyt pienyritykset joutuvat hoitamaan tallaiset kysymykset alusta loppuun omin voimin.
Myos paikallisviranomaisten toisinaan melko vastahakoinen suhtautuminen
pienyritysten yksityistamiseen on omalta osaltaan vahentanyt yksityistamisinnokkuutta. Yksityistettyjen pienyritysten pyrkimykset muuttaa toimialaa, supistaa tuotanto a tai sulkea yrityksia maarittelemattomaksi ajaksi korjaustOita varten ovat
aiheuttaneet kaytannon ongelmia.
Esim. Pietarissa kaupan ja palveluiden aloilla toimivien valtionomisteisten
pienyritysten yksityistaminen on jo saatettu periaatteessa paatokseen. Tama ei ole
kuitenkaan kaytannossa vakauttanut hintatasoa tai parantanut palveluiden laatua.
Vaikka pienyritysten yksityistamisen voisi olettaa vilkastuttavan talouselamaa,
se aiheuttaakin sen sijaan usein ylimaaraisia vaikeuksia paikallistasolla: tyottomien
maara kasvaa ja kulutustavaroiden seka palveluiden maara ja valikoima vahenee.
Paikallisviranomaiset ovat tasta syysta ryhtyneet tutkimaan yha huolellisemmin yksityistamista suunnittelevien yritysten taustat. Vaikka paikallisviranomaisilla
ei ole valtuuksia kieltaa kokonaan yrityksen yksityistamist1:i (yksityistamista on
yritetty kuitenkin pysayttaa mm. Tsheljabinskin laanissa), he voivat vaatia sita
maarittelemaan tulevan toimintansa entista tarkemmin etukateen ja tah1:in
menettelyyn kuluu jalleen lisaa aikaa.
Nama kyseiset vaikeudet olivat kuitenkin odotettavissa ja jossain maarin niiHi
voidaan pitaa yksityistamiseen ja Venajan talousuudistusten alkuvaiheeseen
vaisHimatta kuuluvina tekijoina. Vaikka yksityistaminen luo omistajia ja haltijoita,
se ei kuitenkaan muodosta tarvittavaa kilpailua monopolististen rakenteiden
sailyessa.
Pienyritysten yksityistaminen ei luo suurta joukkoa uusia yrityksia, vaan
yritysten lukumaara pysyy suunnilleen ennallaan. Tallainen tilanne ei luonnollisestikaan vilkastuta liiketoimintaa. Tilanne alkaa muuttua paremmaksi kun
aletaan kilpailla kuluttajista. Kilpailun muodostumiseksi kaupan ja palveluiden
sektorille on saatava runsaasti uusia yrityksi1:i.
Piensektorin yksityistaminen herattaa yha kiinnostusta ja yksityistamistoiminta
jatkuu lukuisista vaikeuksista huolimatta. Yksityistetyt pienyritykset tayttavat talHi
hetkella ns. markkinarakoja ja suotuisat lahtoasetelmat seka kokemuksen karttuminen takaavat yrittajille jatkossa tietyn etulyontiaseman tuleviin uusiin yrittajiin
nahden. Koti- ja ulkomaisilla yrityksilla on viela tass a vaiheessa laajat mahdolli-
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suudet harjoittaa liiketoimintaa Venajan markkinoilla, mutta jatkossa mahdollisuudet tulevat kaventumaan.
Vuoden 1992 suhteellisen korkeisiin yksityistamislukuihin vaikutti osaltaan
samana vuonna suoritettu valtion pienten vuokrayritysten joukkoyksityisHiminen.
(Yksityistamistoiminta aloitettiinkin juuri pienten vuokrayritysten yksityisHimisesHL) Tama selittaa osittain myos sen, miksi yksityistaminen hidastui vuoden
1993 ensimmaisella puoliskolla. Pienyritysten yksityistamista ovat hidastaneet
myos federaation yksityistamiselinten ristiriitaiset toimet ja lukuisat ratkaisemattomat ongelmat. Valtion eri elinten toimintojen ja tehtavien epatarkka jako on
aiheuttanut lukuisia kaytannon ongelmia varsinkin maan syrjaseuduilla.
Yksityistamisen etenemiseen on vaikuttanut myos suurten teollisuusyhtymien
kahtiajakautunut suhtautuminen niista irrotettaviin ja yksityisteWiviin pienyrityksiin. Toiset suuryritykset kannattavat pienyritysten irrottautumista, toiset taasen
vastustavat. Usein pienten itsenaisten yritysten irrottautumiseen liittyvat ongelmat
aiheutuvat selvasti ulkoisista syista, mutta irrottautumiselle on luotu esteita myos
keinotekoisesti. Suuret teollisuusyhtymat nayttavat ylipaansa tukevan pienyritysten
perustamista, mutta niiden suhtautuminen pienyritysten joukottaiseen irtautumiseen
niiden omista organisaatioista on ollut toistaiseksi melko vastahakoista.
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3 Valtion tukitoimet
Kun pienyritysten yksityisHiminen alkoi hidastua, Venajan hallitus ja valtion
omaisuuskomitea ryhtyivat laatimaan keinoja yksityistamistoiminnan edistamiseksi. Valtion tukitoimien tehostaminen kohdistuu yksityistamisen lisaksi myos
monille muille sektoreille. Tukitoimet ovatkin olennainen osa hallituksen linjaa,
jolla pyritaan vahvistamaan valtion osuutta talouden saatelyssa. Entiseen komentojarjestelmaan ei tietenkaan aiota palata, vaan valtio pyrkii nyt lisaamaan
epasuoran tuen maadHi. Tavoitteen toteuttamiseksi kayilinnossa Venajalla on
harjoitettava entista tarkoituksenmukaisempaa raha- ja luottopolitiikkaa, seka
vahvistettava yritystoiminnan lainsaadannollista perustaa.
Valtion omaisuuskomitea pyrkii vilkastuttamaan yksityistamista vuoden 1993
aikana seuraavien toimenpiteiden avulla:
yksityistamislupien hankkimista yksinkertaistetaan;
uusia yksityistamismalleja kehitetaan syrja- ja maaseutujen pienyrityksia
varten;
yksityistamisshekkihuutokaupoissa pyritiiiin myymaan vahintaan 5 000 suurta
ja muutamia kymmenia tuhansia keskisuuria ja pienia yrityksia;
yksityistamisen merkitysta monopolien purkajina vahvistetaan;
valtion tuen maaraa lisataan niille yrityksille, jotka ovat saaneet yksityistamisen paatokseen (etuoikeutettuja valtion tuen saajia ovat vastaperustetut
yksityiset yritykset);
mahdollisimman monia kansantalouden eri aloja pyritaan saamaan yksityistamisen piiriin Gotta yksityistaminen olisi mahdollisimman kokonaisvaltaista);
uusia yksityistamistapoja kehitetlHin erityisoloja (esim. taantuvia teollisuusalueita ja Venajan pohjoisosia) varten;
pyritaan kehittamaan arvopaperimarkkinoita (erityisesti jalkimarkkinoita),
jotka luovat edellytykset rahavarojen siirtymiselle sektorilta toiselle ja siten
edistavat kansantalouden rakenteellista uudistusta.
Yllamainittujen toimien ei pitaisi vaikuttaa yksityistamisen perusperiaatteisiin, eika
niita toteuteta myoskaan minkaan tietyn yhteiskunnallisen ryhmittyman hyvaksi.
Toimenpiteiden odotetaan sen sijaan lisaavan taloudellista kiinnostusta kaikkien
yksityistamiseen osallistuvien keskuudessa. Tavoitteeseen paasemiseksi lainsaadantOa on jo mahdollisimman pian taydennettava uusilla laeilla (laki notariaattirahastoista, osakeyhtioista jne.).
Myos era at kansainvaliset rahastot ja jarjestOt suunnittelevat ryhtyvansa
tukemaan pienyritysten yksityistamistoimintaa. Naiden organisaatioiden tavoitteena
olisi nopeuttaa erityisesti Venajan syrjaseuduilla toimivien yritysten yksityistamista
rahoituksen ja konsulttiavun turvin. Osa projekteista on tarkoitus toteuttaa yhteistyossa valtion organisaatioiden kanssa, osassa olisi mukana paikallisviranomaisten
lisaksi erilaisia liike- tai konsulttitoimintaa harjoittavia yrityksHi.
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4 YksityisUimisen eri alat
4.1 Muutosten paasuunnat
PienyrityksHi yksityisteHUin eri puolilla VenajiUi ja yksityistamistoimet kohdistuvat
Venajan talouden useille eri sektoreille. Yksityistettavat pienyritykset toimivat
kuitenkin paaasiassa seuraavilla aloilla:
1) tukku- ja vahittaiskauppa,
2) palvelut, ,
3) yhteiskunnalliset ravitsemuspalvelut.
Yksityistettavien pienyritysten erilaiset toimialat ja intressit vaikuttavat myos
yksityistamisprosessin vaihtelevaan etenemiseen sektoreittain. Kuntien omistamien
kohteiden liiketaloudellinen arvo vaihtelee aina potentiaalisen omistajan nak6kulmasta riippuen.
Suurimman kiinnostuksen kohteena ovat talla hetkella yksityistettavat kaupan
alan yritykset, joita yksityistetaan selvasti enemman ja nopeammin kuin muiden
alojen yrityksia. Yksityistetyista pienyrityksista kauppojen osuus on 40-45 % ja
niiHi on yksityistetty keskimaarin 1.5-2 kertaa nopeammin kuin palvelusektorilla
toimivia yrityksia. Seuraavaksi vauhdikkaimmin yksityistaminen on edennyt palvelusektorilla: palvelualojen yrityksia on yksityistetty 1.5-2 kertaa nopeammin kuin
yhteiskunnallisia ravitsemuspalveluita taIjoavia yrityksia.
Kuvio 3.

Yksityistettyjen yritysten lukumiUira aloittain (x 10 000)
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4.2 Kaupan alan yritysten yksityisHiminen
TalHi hetkella kaikista kaupan, palveluiden ja ravitsemuspalveluiden sektoreilla
toimivista yksityistamiskohteista kaupan alan yrityksia on 45-60 % maantieteellisesta sijainnista ja hallinnollisesta alueesta riippuen. Venajan luoteisosassa (joka
kasittaa Pietarin lisaksi Leningradin, Novgorodin ja Pihkovan laanit) toimivista
6 243 yrityksesHi 3 045 on kaupan alan yrityksia. Venajan keskisten alueiden
10 946 yrityksesta on kauppaliikkeita 6 206.
Kauppojen johtavaan asemaan pienyritysten yksityistamisprosessissa on
vaikuttanut niiden runsaslukuisuus seka rahoitukselliset nakokohdat.
Kaupat ovat muiden alojen yrityksia paremmassa asemassa tarkasteltaessa
kokonaisinvestointeja. Niiden vaihto-omaisuuden osuus kokonaispaaomasta on
yleensa suurempi kuin palvelusektorilla tai yhteiskunnallisten ravitsemuspalveluiden yrityksilHi. Nykyisessa tilanteessa vaihto-omaisuuden osuuden lisaaminen
on hyvin tarkeaa venalaisille pienyrityksille. Mita suurempi yrityksen rahoituspaaoma on, sita nopeammin yrityksen koko paaoma saadaan kiertamaan ja nain
saadaan myos enemman voittoa. Kun myos vaihto-omaisuuden osuus kokonaisinvestoinneista on suuri, kaytettavan laitteiston poisto voidaan suorittaa
nopeammin. Vaihto-omaisuuden osuuden kasvattaminen (erityisesti rahoituksellisen epavakauden aikana) luo yritykselle paremmat mahdollisuudet lyhytaikaisten
ja keskipitkien luottojen saamiseksi venalaisilta liikepankeilta. Mita suurempi
vaihto-omaisuuden osuus on, sita luotettavampi pienyritys on lainanottajana ja sita
nopeammin se pystyy myos maksamaan lainan takaisin.
Kaupan alan pienyritysten etuna voidaan pitaa siili, etta elintarvikkeiden ja
valttamattomyyshyodykkeiden kysynta pysyy melko muuttumattomana. Naiden
tuoteryhmien kysynta on aina vakaa, vaikka se riippuukin teollisuustavaroita
enemman hintatasosta. Vaikka elintarvikkeiden kulutuksen rakenne saattaa
vaihdella, kokonaiskulutus ei voi supistua kovinkaan paljon. Taloudellisen
tilanteen heiketessa ja kokonaiskysynnan vahetessa kuluttajat ryhtyvat tinkimaan
herkemmin muista tarpeistaan kuin elintarvikkeista tai valttamattomyyshyodykkeista.
Vaikka pienyrityssektorin yksityistamista tarkasteltaessa rajoitutaan usein
yksityistamista hallitseviin kaupan ja palveluiden seka ravitsemuspalveluiden
aloihin, on muistettava, etta myos teollisuussektorilla yksityistetaan pienyrityksia.
Pienten teollisuusyritysten (korkeintaan 200 tyontekijaa) yksityistaminen on ollut
suhteellisen vahaista, silla useimmiten pienet teollisuusyritykset ovat olleet tuotannollisesti ja teknologisesti hyvin tiukasti sidoksissa suuriin teollisuusyhtymiin.
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5 Pienyritykset ja suuryritysten yksityisHiminen
5.1 Pienten ja suurten yritysten siirtymavaihe
Koska suuria ja pienHi yrityksia perustetaan VenajalHi eri tavoin, my as niiden
yksityisHimista voidaan tarkastella tietyssa mielessa erillisina prosesseina. Pienyritysten yksityistamisen ja suuryritysten osakeyhtioittamisen valilla vallitsee
kuitenkin tietty yhteys ja teollisuussektorilla pienyritysten yksityistaminen on eras
suuryritysten siirtymavaiheen perustekijoista. Suurten ja pienten yritysten
yksityisHiminen ovatkin keskinaisessa vuorovaikutussuhteessa.
Pienyrityksen yksityistaminen maaraytyy pitkalti sen mukaan, millaiset
yhteydet silla on suuriin teollisuusyrityksiin. AlIa on esitetty joitakin yleisimpia
yksityistamismalleja:
Ensimmainen vaihtoehto. Pienyritys on toiminut aina nyt osakeyhtioitettavan
suuryrityksen tuotannollisena osana. (Nykyisin suurista teollisuusyhtymista
muodostetaan yha useammin holding-yhtiOita, jotka laskevat liikkeelle osakkeita
kaikkien yksikoidensa omaisuuden arvosta.) Talloin pienyritys voi siirtya automaattisesti holding-yhtiOn yhteyteen, jolloin se saa haltuunsa varojansa vastaavan
maaran holding-yhtion osakkeita. Pienyrityksen hallussa olevien osakkeiden maara
riippuu suoraan sen omaisuuden suuruudesta holding-yhtion kokonaisomaisuudestao
Rahoituksellisesti ja juridisesti itsenaisesta pienyrityksesHi voi myos tulla
uuden holding-yhtiOn osakas. (Varsinkin jos pienyritys on toiminut suuryrityksen
vakinaisena alihankkijana.) Alihankkijan ja kuluttajayrityksen valiset kiinteat ja
pitkaaikaiset yhteydet vaikuttavat siihen, etta yritykset muuttavat yhdessa omistusmuotoa.
Toinen vaihtoehto. Valtion omistama teollisuus- tai rakennusyhtyma jakautuu
useammiksi itsenaisiksi yksikoiksi, esim. suljetuiksi osakeyhtioiksi, jonka jalkeen
nama rahoituksellisesti ja juridisesti itsenaiset yksikot muodostavat yhtenaisen
osakeyhtion. Uuden osakeyhtiOn omistukseen siirtyy yhteinen alue, liikenneyhteydet ja -vaylat. Lisaksi osakeyhtiO huolehtii yksikoiden yhteisista tarpeista seka
johtaa ja koordinoi niiden taloudellista toimintaa.
Suurten valtionyhtymien lisaksi myos pienehkot yritykset kayttavat melko
yleisesti taHi vaihtoehtoa toimintansa uudelleenorganisoimiseksi. Esimerkkina tasta
on mm. Petroskoin rakennusmateriaalitehdas ("Petrozavodskij zavod strojmaterialov"), jossa oli vain 124 tyontekijaa. Tehdas jaettiin viideksi pieneksi suljetuksi
osakeyhtiOksi, joista muodostettiin yhteinen "Sodruzhestvo"-osakeyhtio.
Kolmas vaihtoehto. Itsenainen pienyritys voi ostaa suuren osakeyhtion
arvopapereita (kun valtionomisteista suuryritysta ollaan osakeyhtioittamassa).
Ostaja voi olla koti- tai ulkomainen yritys, tai yhteisyritys. Voimassaolevan
lainsaadannon mukaan ostajan on kuitenkin ehdottomasti oltava yksityisessa
omistuksessa oleva yritys.
Monet osakeyhtioittamista kaavailevat suuryritykset haluaisivat osakkeidensa
omistajiksi myos alihankkijoinaan toimivia yrityksia (myos pienyrityksia). Tama
takaisi sen, etta suurin osa osakepaaomasta paatyisi juuri niille kumppaneille, jotka
ovat kaikkein eniten kiinnostuneita yhteisesta liiketaloudellisesta menestyksesta.
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Alihankkijan omistusosuudelle siHi suuremmasta osakeyhtiosHi on asetettu
yHiraja. Er~iissa venaIaisissa suuryrityksissa sopivana alihankkijoiden osuutena
pidetiUin 20-25 % kokonaispaaomasta, jolloin valvonnanalaista paaomaa olisi
70-75 %. Tassa tapauksessa ulkopuoliset ostajat eivat voi hankkia merkittavaa
omistusosuutta yrityksesHi.

5.2 Pienyritykset ja valtionyritykset
Venajan talous tulee viela useiden vuosien ajan toimimaan sekatalousjarjestelmana, joka koostuu omistusmuodoltaan erilaisista yrityksista. Yksityistetyt pienyritykset harjoittavat tulevaisuudessa liiketoimintaa seka suurten osakeyhtioiden etta
suurten valtionyhtioiden rinnalla. Vaikka valtion omistuksen osuus vaheneekin
asteittain, se sailyy viela toistaiseksi hallitsevana omistusmuotona Venajan
teollisuudessa. Valtion tilastokomitean mukaan vuoden 1993 alussa Venajan
kaikista teollisuusyrityksista yli 85 % oli valtion omistuksessa. Vuoden 1993
ensimmaiselHi neljanneksella valtionyritysten osuus Venajan koko teollisuustuotannosta oli 87 %.
Huomattava osa teollisuussektorin yksityistetyisHi pienyrityksisHi toimii
jatkossakin erilaisten suuryritysten alihankkijoina. Yhteydet suurempiin kuluttajayrityksiin ovat pienyritykselle aina hyodyllisHi. Valtion omistuksessa pysyvat suuryritykset ovat alihankkija-pienyritykselle tuotannollisen ja liiketaloudellisen
vakauden takeena esim. jatkuvina tilauksina seka apuna materiaalihankinnoissa.
Kiinteat alihankkijayhteydet kuluttaja-suuryritykseen lisaavat myos pienyrityksen
kiinnostusta suuryrityksen taloudellisesta tilasta.
Konkurssit uhkaavat kaikkia yrityksia omistusmuodosta riippumatta. Tasta
huolimatta suuret valtionyritykset voivat ainakin viela lahitulevaisuudessa nojautua
jossain maarin valtion tukeen, vaikka suoraa rahoituksellista apua aiotaankin
hallituksen nykyisen linjan mukaisesti supistaa asteittain.
Jos kuluttaja-suuryritys ajautuu vararikkoon, koti- tai ulkomainen alihankkijapienyritys saa ainakin jonkin verran aikaa toimintansa uudelleenjarjestamiseen tai
uusien kuluttajien etsimiseen. Suuryrityksen paatyminen vararikkoon ei nimittain
merkitse sen valitonta lakkauttamista, silla aluksi ryhdytaan toimenpiteisiin
yrityksen taloudellisen til an kohentamiseksi. Lopullinen paatos yrityksen toiminnan lakkauttamisesta tehdaan vasta sen jalkeen, jos tervehdyttamistoimet eivat
puolentoista-kahden vuoden kuluessa ole johtaneet odotettuihin tuloksiin.
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6

YksityisHimisvaihtoehdot

Koska pienyritykset toimivat eri aloilla myos niiden taloudellinen toiminta, koko,
seka kaytto- ja vaihto-omaisuus ovat erilaisia. Tasta johtuen yrityksia myos
yksityistetaan eri tavoin. Pienyritysten yksityistamiseen voivat osallistua myos
ulkomaiset investoijat. Voimassaolevan lainsaadannon mukaisesti yrityksia voidaan
yksityistaa seuraavin tavoin:
yritys myydaan tarjouskilpailussa,
yritys myydaan huutokaupassa,
yritys myydaan investointikilpailussa,
vuokrattu omaisuus lunastetaan,
yritys osakeyhtioitetaan.

6.1 Tarjouskilpailu
Tarjouskilpailusta on tullut kaikkein yleisin pienyritysten yksityisHimistapa. Sita
kaytetaan seuraavilla aloilla toimivien yritysten yksityistamiseen:
koneenrakennus, metallintyosto, rakennusteollisuus, kirjapainoteollisuus,
puunjalostus, metsateollisuus, elintarviketeollisuus (mikali yritys tyollistaa
korkeintaan 200 henkea);
rakennusmateriaalien tuotanto, maataloustuotteiden jalostus, rahtikuljetukset
maanteitse, kauppa ja palvelut, yhteiskunnalliset ravitsemuspalvelut (mikali
yrityksen kiintean paaoman arvo oli 1.1.1992 korkeintaan 1 milj. ruplaa);
hotelli- ja majoituspalvelut (mikali majoituspaikkoja on korkeintaan 100);
yritykset, jotka erotetaan suurista tuotantoyhtymista niita yksityistettaessa (ml.
erilliset sektorit tai osastot).
Tarjouskilpailu asettaa tiettyja ehtoja, joita uuden omistajan on noudatettava saadetyn ajan puitteissa. Naita (tavallisesti paikallisviranomaisten asettamia) ehtoja
voivat olla esim.:
tuotantoinvestointien lisaaminen,
olemassaolevien tyopaikkojen sailyttaminen/lisaaminen,
yrityksen tuotantotoiminnan jatkaminen samana,
olemassaolevien sosiaalietuuksien sailyttaminen taseessa.
Yllaoleva lista ei ole sitova, silla tarjouskilpailussa asetettavia ehtoja voidaan
muuttaa kaytannon tarpeiden mukaan. Yritysten tyoyhteisot ovat osoittautuneet
erittain kiinnostuneiksi tarjouskilpailujen jarjestamisesta etenkin silloin, kun
potentiaalisia ostajia on vahtin. Tarjouskilpailussa julkistetaan yrityksesta tarjottu
maksimihinta. Kilpailun paatyttya pienyrityksen tyoyhteiso saa maaraysvaltaansa
korkeintaan 20 % suurimmasta tehdysta tarjouksesta.
Tarjouskilpailuun ottaa yleensa osaa muutama potentiaalinen ostaja, mutta
ostajaehdokkaita voi olla myos vain yksi. Jalkimmaisessa tapauksessa yksityistamishinnan on oltava paikallisviranomaisten hyvaksyma (myos silloin, kun
ainoa ostajaehdokas on ulkomainen investoija).
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Mikali tarjouskilpailuun ilmoittautuu vain yksi ostajaehdokas, paikallishallinnon ja valtiovarainsaation edustajien taytyy maaritella, kuka yrityksen mahdollinen omistaja on. Maarittely on helppoa silloin, kun ostajana on yksityistettavan
yrityksen oma tyoyhteiso.
Vaikka kaikki Hirkeimmat yksityisilimislait ja -asetukset onkin jo hyvaksytty,
voidaan tarjouskilpailuissa ja huutokaupoissa soveltaa myos uusia menetelmia,
joilla pyritaan mm. luomaan todelliset kilpailuolosuhteet, pienenHimaan yksityisyrittamiseen liittyvia riskeja ja vahentamaan varjotalouden vaikutusta.
Valtionomaisuussaation asiantuntijat Jekaterinburgissa ovat kehittaneet oman
tarjouskilpailujarjestelmansa, joka on alkanut yleistya my os muissa kaupungeissa
eri puolilla Venajaa. Jekaterinburgin jarjestelmassa tarjouskilpailuun ilmoittaudutaan nimettomina. Koska ostajaehdokkaat esiintyvat pel kin numerotunnuksin, edes
ilmoituksia vastaanottavat virkailijat eivat tieda ilmoittautujan henkilollisyytta tai
sita, mista kohteesta han on tarjouksensa jattanyt. Tehtavaan asetettu erityiskomitea avaa sinet6idyt kuoret vasta varsinaisena kilpailupaivana. TiHlainen jarjestelma vahentaa huomattavasti lI ulkopuolisten tekijoiden ll mahdollisuutta vaikuttaa
tarjouskilpailujen kulkuun ja tuloksiin.

6.2 Huutokauppa
Huutokauppoja jarjestetaan keskimaarin 1.3-1.5 kertaa vahemman kuin tarjouskilpailuja. Tietyilla Venajan alueilla tama ero on viela suurempi.
Huutokauppa ei aseta potentiaalisille ostajille mitaan ennakkoehtoja ja
suurimman tarjouksen esitilineesta tulee yksityistettavan yrityksen omistaja. Kun
tarjouskilpailua edeltava vaihe jarjestettiin salaisena, huutokauppa on puolestaan
alusta loppuun avoin ja julkinen tapahtuma. Huutokaupoissa voidaan yksityistaa
sellaisia pienia ja keskisuuria yrityksia, jotka tayttavat ainakin toisen seuraavista
vaatimuksista:
yrityksessa on korkeintaan 1 000 tyontekijaa,
peruspaaoma oli 1.1.1992 korkeintaan 50 milj. ruplaa.
Huutokaupassa yksityistettavien pienyritysten tuotanto- ja toimialat ovat samat
kuin tarjouskilpailussa, mutta huutokauppa antaa (painvastoin kuin tarjouskilpailu)
yrityksen uudelle omistajalle jatkossa vapaat kadet taloudellisen toiminnan harjoittamiseen. Uusi omistaja voi halutessaan muuttaa yrityksen tuotantoalaa, myyda
omaisuutta (m!. kiinteiston) tai vuokrata sita. Lisaksi omistaja voi myyda tontin,
jolla tuotantotilat sijaitsevat.
Vaikka huutokauppa antaa uudelle omistajalle jatkossa suhteellisen valjan
toimintavapauden, pienyrityksen hankkiminen huutokaupassa tulee kuitenkin
melko kalliiksi: lopullinen hintataso on arvioiden mukaan huutokaupoissa
keskimaarin 7-9 kertaa korkeampi kuin tarjouskilpailussa. (Hintataso voi olla jopa
kymmenia kertoja yksityistamissuunnitelmassa asetettua lahtohintaa korkeampi.)
Huutokauppa sopiikin parhaiten varakkaalle ostajalle.
Pienyritysten tyoyhteiso saa voimassaolevan lainsaadannon mukaisesti
rahallisen korvauksen huutokaupan jarjestamisesta. Korvauksen suuruus on
korkeintaan 30 % yksityistettavan kohteen lopullisesta hinnasta ja sen tarkoituksena on saada yritysten tyoyhteisot kiinnostumaan huutokauppojen jarjestamisesta.
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Huutokauppatoiminnan odotetaan vilkastuvan vuoden 1993 aikana ja huutokaupoissa ryhdyttaneen yksityisHimaan yha useammin sellaisia yrityksia, joiden
rakennustyot on jouduttu varojen puutteen vuoksi keskeyttamiHin. Eraiden arvioiden mukaan tallaisia yrityksia on Venajalla yli 240 000, ja suurin osa niista on
pienyrityksUL
Keskeneraisten kohteiden myymisen huutokaupoissa oletetaan houkuttelevan
uusia investoijia. Kohteiden rakennustyot ovat keskeytyneet eri vaiheissa
seuraavasti: kolmasosa on yrityksia, joiden rakennustoista on suoritettu 25 %,
samoin kolmasosa on puoliksi valmiita ja joidenkin rakennustoista on tehty jo
70 %.
KeskeneraisHi rakennuskohteita loytyy lahes kaikilta aloilta, useimmiten
kuitenkin kaupan ja palveluiden seka yhteiskunnallisten ravitsemuspalveluiden
sektoreilta. Rakennustoiden loppuunsaattamisen on laskettu vievan keskimaarin
yhden vuoden ja kuluja tasta aiheutuvan 10-15 milj. rupIa a (arvio tehty vuoden
1993 alussa).

6.3 Investointikilpailu
Pienyritys voidaan yksityistaa myos investointikilpailun pohjalta. Investointikilpailuun, joka edellyttaa investointiohjelman laatimista, voivat osallistua seka juridiset
etta fyysiset henkilot.
Kilpailun saant6jen mukaan pienyrityksen uusi omistaja sitoutuu sijoittamaan
mahdollisimman pian varojaan yrityksen kehittamiseen. Yrityksen omistusoikeuden saa se, joka laatii onnistuneimman ohjelman yrityksen omistusmuodon
muuttamiseksi ja siirtyman rahoittamiseksi.
Investointikilpailua kaytetaan lahinna silloin, kun:
a) yritys ei ole kilpailukykyinen tai se on ajautunut vararikkoon,
b) kyseisen yrityksen toiminta on valWimatonta paikallistalouden kehityksen
kannalta, mutta yritys ei voi varojen ja investointien puuttuessa toimia
normaalisti.
Pienyrityksen tyoyhteisolla ei ole kaytannossa mahdollisuuksia osallistua investointikilpailuun. Tahan mennessa investointikilpailut eivat ole yleistyneet
merkittavasti. Federaatio-omaisuuden saation asiantuntijat arvioivat investointikilpailujen osuuden olevan hienoisen vilkastumisenkin jalkeen vain 5-10 %
kaikista yksityistamistavoista. Investointikilpailujen odotetaan kuitenkin yleistyvan
jo lahitulevaisuudessa huomattavissa maarin. Suuntaukseen vaikuttaa myos
hallituksen linja, joka pyrkii tehostamaan talouden rakennemuutosta ja rajoittamaan yrityksille annettavaa valtionapua.
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Kuvio 4.

Pienyritysten yksityistiimisen eteneminen eri
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6.4 Vuokratun omaisuuden lunastaminen
Vuokratun omaisuuden lunastus oli ensimmainen yksityistamistapa, jota kaytettiin
pieniin ja keskisuuriin yrityksiin ja se alkoi yleistya vuosien 1990-91 vaihteessa.
Useilla Venajan eri alueilla vuokrayksityistaminen oli viela vuoden 1992 toisella
puoliskolla eniten kaytetty yksityistamistapa.
Vuokratun omaisuuden lunastuksen suosio perustui sen edullisuuteen.
Lunastus pohjautui tuolloin jaannos- tai tasearvoon ja yksityistettavan omaisuuden
hankkiminen tuIi talla tavoin yleensa 8-12 kertaa halvemmaksi kuin huutokaupoissa tai tarjouskilpailuissa.
Vuokrayritys saattoi lisaksi saada valtion rahoituslaitoksilta luottoa taloudellista toimintaansa varten, mika sittemmin helpotti vuokratun omaisuuden lunastusta. Tarjouskilpailussa myytavilla pienyrityksilla on vuokrayrityksia heikommat
mahdollisuudet hankkia varoja ulkoisilta rahoitusHihteilta, eika niilla ole mahdollisuutta saada yksityistamiseen esim. keskuspankin myontamia luottoja.
Elokuussa 1992 Venajan hallitus teki paat6ksen kayttoomaisuuden arvostuksen muutoksista. Paatoksen vaikutukset (vuokrakysymysta suoranaisesti koskevia
lisaasetuksia on hyvaksytty taman jalkeenkin) ovat nakyneet lunastusvilkkauden
hidastumisena, silla paat6s teki lunastuksesta huomattavasti aikaisempaa kalliimpaa. Useilla tuotannonaloilla lunastuksen hinta kasvoi valittomasti 20-25
kertaiseksi.
Nykyisin vuokratun omaisuuden lunastuksella ei ole enaa aivan yhta tarkeaa
merkitysta pienyritysten yksityistamisessa. Vuoden 1993 yksityistamisohjelmassa
lunastus on kuitenkin yh1i mukana yhtena pienyritysten yksityistamistapana.
Vuokraomaisuuden arvosta voidaan nykyisin maksaa yksityistamisshekkeina 80 %.
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VuokrayrityksisHi tulee jatkossa osa ulkomaisten yritysten yhteysverkostoa tai
jopa niiden liikekumppaneita. Moskovassa vuoden 1993 ensimmaiselHi neljanneksella kaikista kaupungin teollisuusyrityksista toimi vuokraehdoin 17 % ja niiden
osuus teollisuustuotannosta oli lahes 10 %. Vuokrayrityksen juridinen asema
maaraa sen rahoitukselliset ja tuotannolliset sitoumukset (myos ulkomaiselle
liikekumppanille).
Valtiollisen tai kunnallisen omaisuuden vuokrausta voidaan pitaa valiaikaisena
omistusmuotona, silla sopimuksessa saadetyn ajanjakson jalkeen vuokrayrityksen
omistusmuotoa muutetaan. Siirtymavaihtoehtoja on kolme.

Ensimmainen vaihtoehto. Vuokrayritys siirtyy tyoyhteison omistukseen, mikali:
a) solmittu sopimus sisaltaa kaikki valttamattomat ehdot, kuten lunastusajankohdan, lunastusmaksun suuruuden, lunastustavan ja -ehdot,
b) sopimus on laadittu ennen Venajan federaation valtiollisen ja kunnallisen
omaisuuden yksityistamista koskevan lain voimaanastumista.
Toinen vaihtoehto. Vuokrayrityksesta muodostetaan avoin osakeyhtio, mikali
a) solmittu sopimus ei sisalla kaikkia valtiollisen tai kunnallisen omaisuuden
lunastukseen liittyvia ehtoja,
b) vuokratun omaisuuden arvo oli sopimuksen allekirjoitushetkella yli 1 milj.
ruplaa,
c) sopimus solmittiin em. yksityistamislain voimaanastumisen jalkeen.
Vuokranantajat voivat paattaa omistusmuodon muuttamisesta yleiskokouksessaan,
jolloin heista tulee avoimen osakeyhtiOn perustajia. Osakeyhtion alkupaaoman
suuruus maaraytyy yrityksen taseen (1.7.1992) perusteella. Valtiolle tai paikallishallinnolle kuuluvat osakkeet myydaan joko yksityistamisshekkihuutokaupassa,
tavallisessa huutokaupassa tai tarjouskilpailussa. Vuokraajat voivat hankkia
osakkeita yleisten perusteiden nojalla.

Kolmas vaihtoehto. Vuokrayritys lakkautetaan ja vuokra-ajan umpeuduttua
vuokrattu omaisuus myydaan huutokaupassa tai tarjouskilpailussa. Vuokraajilla on
yleisten perusteiden nojalla oikeus hankkia myytavaa omaisuutta.
Vuokrausta kaytetaan jatkossakin kaupan ja palveluiden seka yhteiskunnallisten ravitsemuspalveluiden sektoreilla. Eraissa Venajan kaupungeissa hallintoviranomaisten nykyisena kaytantona on myyda ruokaloissa tai liikkeissa kaytettavat
laitteet, ja vuokrata aluksi itse toimitilat (varsinkin suhteellisen suuret tilat
annetaan yleensa ensin vuokralle. Esim. Moskovassa yli 150 m2 suuruiset tilat
yleensa vuokrataan). Paikallisviranomaiset tekevat lopullisen paatoksen tilojen
myymisesHi vakuututtuaan vuokraajan liiketaloudellisen toiminnan edellytyksisHi
ja kaytannon suunnitelmien sopivuudesta.
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6.S Yrityksen osakeyhtioittaminen
Vaikka osakeyhti6iWiminen sopii Hihinna suurten ja joidenkin keskisuurten
valtionyritysten yksityistamiseen, sovelletaan tata yksityistamistapaa my6s
pienyrityksiin. Pienten ja suurten yritysten osakeyhti6ittamisella on kuitenkin
useita eroavaisuuksia.
OsakeyhtiOitettyjen pienyritysten maara pysynee VenajalHi suhteellisen
vahaisena. Suurin osa osakeyhti6itetyista pienyrityksista on omistusmuodoltaan
suljettuja osakeyhti6ita.
Useimmiten osakeyhti6ittamista kaytetaan sellaisten pienyritysten yksityistamiseen, jotka ovat aiemmin kuuluneet suurten teollisuusyhtymien yhteyteen.
Kaupan tai yhteiskunnallisten ravitsemuspalveluiden aloilla osakeyhti6ittaminen on
sen sijaan harvinaisempaa. Pienyrityksen osakeyhti6ittamisen todennak6isyys
kasvaa, jos suuryrityksesta muodostetaan holding-yhti6. loissakin tapauksissa
pienyritys voi saavuttaa juridisesti ja rahoituksellisesti itsenaisen aseman. Mikali
pienyritys sailyttaa kiinteat yhteydet holding-yhti66n, se voi myyda yhti611e
osuuksia paaomaosuuksiaan.
Perustaessaan yhdessa avoimen yhti6n tai kommandiittiyhti6n itsenaiset
pienyritykset voivat myyda liikekumppaneilleen osuuksia alkupaaomastaan (mutta
voimassaolevan lainsaadann6n mukaan nain ei tarvitse valttamatta tehda).
Osuuksien vaihto osakkaiden kesken parantaa pienyritysten toimintakykya.
Nykyisin avoimia yhti6ita ja kommandiittiyhti6ita perustetaan alueellisten tai
aloittaisten tarpeiden pohjalta. Alueellisesti yhdistytaan useimmiten syrjaseuduilla,
aloittain Venajan suurissa teollisuuskeskuksissa. Useiden venalaisten yritysmuotojen laht6kohtana ovat olleet vastaavat lansimaiset mallit.
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7

Omistajat ja palkkataso

YksityisHimisen monimuotoisuudesta huolimatta pienyritysten omistajista voidaan
laatia jonkinlainen yleiskuva. Useimmiten yksityisten yritysten omistajiksi ryhtyvat
niiden tyoyhteisot. Seuraavaksi aktiivisimmin yksityista omaisuutta ovat hankkineet juridiset henkilot ja viimeisimpina fyysiset henkilot. Vuoden 1993 toukokuun
alussa 24 % pienyrityksista oli juridisten henkiloiden ja noin 10 % fyysisten
henkiloiden omistuksessa. (Vuoden 1993 alussa juridiset henkilot omistivat 26.5 %
ja fyysiset henkilot 13.4 % kaikista yksityistetyista pienyrityksista.) Vaikka
yleisjakauma nayttaa talta, eri omistajien osuudet vaihtelevat maantieteellisesta sijainnista ja yksityistamisalasta riippuen. Tyoyhteisot omistavat kuitenkin keskimaarin 60-65 % kaikista yksityistetyista pienyrityksisHi.
Tyoyhteisojen omistamissa pienyrityksissa palkkataso on nykyiselHHin
keskimaaraista korkeampi. Kokonaan juridisten tai fyysisten henkiloiden omistamissa yrityksissa palkkataso on puolestaan hieman keskitasoa alhaisempi.
Suuntaus nayttaa nyt talta, vaikka poikkeuksiakin esiintyy.
Eraana syyna palkkaeroihin voidaan pitaa sita, etta tyoyhteisojen omistamat
yritykset siirtavat palkkarahastoonsa yleensa enemman varoja kuin juridisten tai
fyysisten henkiloiden omistuksessa olevat yritykset. Nama puolestaan kayttavat
suuremman os an voitosta tuotannon kehittamiseen ja uudenaikaistamiseen, mika
onkin paremman liiketaloudellisen menestyksen takeena.
Naiden seikkojen merkitys korostuu kun liikesuhteita ryhdytaan solmimaan
erilaisiin yksityistettyihin pienyrityksiin. Tiukennettu valvonta ja johtotehtavien
keskittaminen parantavat pienyrityksen luotettavuutta liikekumppanina. Omaisuuden uudelleenjaon ja keskittymisen odotetaan yleistyvan jo lahitulevaisuudessa.
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8

Omaisuuden arviointi ja hintasuhteet

8.1 Taseen osat
Kun piUitos yrityksen yksityistamisesta on tehty, ryhdytaan maarittelemaan
yrityksen hintaa, jota varten pienyritys joutuu yksityistamistavasta riippumatta
suorittamaan omaisuutensa arvioinnin. Laskelmia tehdaan ainoastaan valtionelinten
antamien suositusten ja maaraysten perusteella. Kaytannossa omaisuuden arviointi
suoritetaan laatimalla yrityksen taloudellisesta toiminnasta tase. Tarkistetun taseen
perusteella yritykselle maaritellaan laht5hinta huutokauppaa tai tarjouskilpailua
varten.
Arvioitava omaisuus koostuu seuraavista osista:
1 kayttoomaisuus ja investoinnit
2 varastot ja etumaksut
3 rahoitusomaisuus ym. rahavarat
Kayttoomaisnnsja investoinnit ovat yksityistettavan yrityksen taseen tarkein osa,
joka -sisaltaa aIlalueteIlun omaisuuden arvon:
a) aineellinen omaisuus
tuotantorakennukset ja -laitokset,
lahetinlaitteet,
kaytettavat koneet, laitteet ja instrumentit,
kuljetusvalineet,
monivuotiset istutukset
b) aineeton omaisuus
maan, veden ja muiden luonnonvarojen kayttooikeus,
muiden rakennusten ja rakennelmien kayttooikeus,
ns. henkisen paaoman (know-how, patentit, lisenssit) ja tavaramerkkien
kay ttoo ikeus
c) investoinnit
tonttien, maaperan ja metsavarojen hankinnasta aiheutuneet kustannukset,
keskeneraisten rakennustoiden arvo ja maksut viela asentamattomasta
laitteistosta,
pitkaaikaiset (yli yhden vuoden) investoinnit, joihin kuuluu myos sijoittaminen muiden yritysten tai valtioiden arvopapereihin, seka panokset muiden
yritysten peruspaaomaan.
Varastot ja etumaksut. Taseen tama sektori koostuu seuraavista osista: raakaaineet, materiaalit, polttoaine, vahaarvoiset tavarat, varaosat, seka toimittamattomat
valmiit tuotteet.
Rahoitusomaisuus ym. rahavarat. Kaytannossa tam a osa tasetta muodostuu
erilaisista pankkitileista seka lyhytaikaisista (kestoltaan aIle yhden vuoden)
rahoitusinvestoinneista muihin yrityksiin ja organisaatioihin.
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8.2 Laht6- ja loppuhinta
Laaditun taseen ja omaisuuden tarkan arvion perusteella voidaan yksityistetHivalle
pienyritykselle maaritelHi sen etukateisarvo. KayHinnoss1i yrityksen 11ihtoarvo
muuttuu 11ihes aina huutokaupassa tai tarjouskilpailussa.
Jos yrityksen 11ihtohinta laskee 30 % tai sita enemman, yritys vedet1ian
lains1iad1intoon perustuen pois huutokaupasta tai tarjouskilpailusta ja se asetetaan
toistamiseen myytavaksi seuraavaan huutokauppaan. Nain joudutaan menettelemaan kuitenkin vain harvoin. (Kaytannossa saanto1i on jopa tiukennettu ja eraissa
kaupungeissa Uralilla yritys vedetaan pois myynnista, mikali sen lahtohinta pysyy
muuttumattomana, eik1i hinta nouse.)
Useimmiten yksityistett1ivan yrityksen 11ihtohinta kuitenkin kohoaa keskimaarin 4-7 kertaisesti. Novgorodissa kaikkien huutokauppoihin ja tarjouskilpailuihin
1.2.1993 mennessa ilmoitettujen pienyritysten yhteenlaskettu lahtohinta oli 43.74
milj. ruplaa ja niiden loppuhinnaksi tuli 750 milj. ruplaa.
Viipurissa pienyritysten yksityistamisen loppuhinta on ollut kymmenkertainen
HihtOhintaan verrattuna. Suuret erot lahto- ja loppuhintojen valilla eivat kuitenkaan
johdu arviointivaiheessa tehdyista virheista, silla yrityksen lopulliseen hintaan
vaikuttavat useat eri tekij1it, kuten potentiaalisten ostajien m~Hir1i, yrityksen liiketaloudelliset mahdollisuudet, toiminta-ala, maantieteellinen sijainti jne. Omaisuuden
arvioinnin perustana oleva tase ei voi sis1ilta1i kaikkia mahdollisia hintaan vaikuttavia tekijoita.
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9

Paikallishallinnon vaikutus

Pienyritysten yksityisHiminen on muuttumassa yha riippuvaisemmaksi paikallishallinnon toimista. Paikallishallinnon merkitys pienyritysten yksityistamisen
nopeuttajana tulee eittamatta korostumaan varsinkin Venajan syrjaseuduilla ja
paikallisviranomaiset pystyvat jatkossa vaikuttamaan yha oleellisemmin kuntasektorin yritysten yksityistamiseen.
Paikallishallinnon laajennetut valtuudet nopeuttavat osaltaan omaisuudenjakoa
valtion ja kuntien omaisuudeksi (tama jarrutti jokin aika sitten pienyritysten yksityistamisprosessia). Erilaisten hallintoalueiden taloudellisen aloitteellisuuden
lisaaminen vahentaa osaltaan valtion omaisuuskomitean ja federaatio-omaisuuden
saatiOn alueosastojen valille syntyneiili ristiriitoja. (Nama molemmat valtionelimet
harjoittavat hallituksen paatoksella yksityistamistoimintaa. Niiden tehtavat jakautuvat seuraavasti: omaisuuskomitea laatii yksityistamisohjelmia ja -malleja, saatiO
toteuttaa nama ohjelmat kaytannossa, jarjestaa huutokauppoja ja tarjouskilpailuja
jne.)
Pienyritysten yksityisHimisessa tullaan jatkossa kiinnittamaan erityisHi.
huomiota paikallistasolla ilmeneviin sosiaalisiin ja taloudellisiin ongelmiin ja
paikallisviranomaiset paasevat laajemmin vaikuttamaan oman alueensa yksityistamiseen. Paikallishallinnon aikaisempaa riippumattomampi asema auttaa yhdistamaan tehokkaasti alueen nykyiset ja tulevat rahoitukselliset ja taloudelliset intressit.
Paikallisviranomaiset ovat alkaneet suhtautua entista joustavammin pienyritysten yksityistamiseen. Yksityistamistoiminnan tehostamiseksi viranomaisten on
paneuduttava asiaan perinpohjin ja analysoitava yksityistamisesta aiheutuvia
seurauksia.
Nykyisessa tilanteessa huutokauppojen jarjestaminen on paikallisviranomaisilIe kaikkein tuottoisin yksityistamistapa, silla siita saatavat tulot ohjataan paikallisbudjettiin. Huutokauppayksityistaminen mahdollistaa kuitenkin yrityksen tuotantoalan muuttamisen, joka voi puolestaan heikentaa huomattavasti sosiaalista
til annetta paikallistasolla. Tanaan saavutettava hyoty voikin jo huomenna
kasaantua ongelmiksi.
Tarjouskilpailut takaavat ainakin jossain maarin sosiaalisen ja taloudellisen
tasapainon sailymisen paikkakunnalla, joskin ne tuovat vahemman budjettituloja.
Missaan tapauksessa tarjouskilpailun jarjestaminen ei ainakaan huononna tilannetta
paikallisilla kulutusmarkkinoilla.
Paikallishallinnon tavoitteena on lisata investointikilpailujen jarjestamista,
silla valtaosa keskenediista rakennuskohteista on kunnallisessa omistuksessa.
Vuonna 1992 valtaosa investointikilpailuista jarjestettiin pienyritysten yksityistamiseksi ja kunnallisen omaisuuden muuttamiseksi yksityiseksi omaisuudeksi.
Investointikilpailuista onkin aivan ilmeista hyotya paikallistalouksille.
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10 Ulkomaiset investoijat ja pienyritysten yksityisHiminen
Voimassaoleva lainsaadanto sallii ulkomaisten investoijien osallistumisen
pienyritysten yksityistamiseen kaikin yksityisHimistavoin. Ulkomainen investoija
voi myos oHa pienyrityksen ainoa ostajaehdokas. Hankkiakseen jo toimivan
yrityksen kaupan, palveluiden, yhteiskunnallisten ravitsemuspalveluiden tai
teollisuuden alalta ulkomaisen investoijan on saatava paikallisviranomaisilta
asianmukainen lupa. Kaikki eri yksityistamistapoihin liittyvat ehdot koskevat myos
ulkomaisia ostajaehdokkaita.
Rahoitukselliset kysymykset riippuvat viela suuresti paikallisviranomaisista,
vaikka tietyt puitteet naiden kysymysten ratkaisemiseksi itsenaisesti onkin jo luotu.
Paikallishallinto maaraa mm. kilpailuun tai huutokauppaan osallistuvan ulkomaisen
investoijan ennakkomaksun suuruuden (kaikki kilpailuun tai huutokauppaan osallistuvat joutuvat suorittamaan taman ennakkomaksun). Summan suuruus voi
vaihdella, mutta se voi kasvaa enintaan kaksinkertaiseksi lahtohinnasta.
Ulkomainen ostaja sitoutuu muiden ulkopuolisten ostajien tavoin maksamaan
yrityksen koko hinnan kuukauden kuluessa huutokaupan tai kilpailun jarjesHimisesta. Yrityksen tyoyhteiso voi muista ostajista poiketen (voittaessaan huutokaupan
tai tarjouskilpailun) maksaa heti 25 % kokonaishinnasta ja loput 75 % kolmen
vuoden kuluessa (maksuajan lykkays on kaytannossa valtion luototusta, josta ei
ole peri tty tahan saakka korkoa).
Mikali ulkomainen investoija voittaa investointikilpailun yrityksen rakennustoiden ollessa aivan alkuvaiheessa, helpottuu tarvittavien asiapapereiden hankinta
ja laskelmien laadinta. Talloin (varsinkin jos kohteen rakentaminen on jaanyt
kesken aivan alkuvaiheessa) ulkomainen investoija saa jatkossa melko vapaat
kadet taloudellisen ja tuotannollisen toiminnan harjoittamiseen.

Lopuksi
Venajan valtion omaisuuskomitean eras tarkeimpia tehtavHi talla hetkella on
pienyritysten yksityistamistoiminnan vilkastuttaminen. Vuoden 1993 helmikuun
alkuun mennessa Venajalla oli yksityistetty omaisuutta eri aloittain seuraavasti:
kauppa - 42.7 %, yhteiskunnalliset ravitsemuspalvelut - 36.1 %, palvelut 45.8 %. (1.1.1993 vastaavat osuudet olivat seuraavat: tukku- ja vahittaiskauppa 34 % ja 36 %, yhteiskunnalliset ravitsemuspalvelut - 22 %, palvelut - 40 %.)
Helmikuun alussa v. 1993 valtion budjettiin ja etenkin paikallisiin budjetteihin oli
tullut yli 133 mrd. ruplaa pienyritysten yksityistamistuloja. Venajan federaation
hallintoelinten tavoitteena on laatia tiettyja lisatoimenpiteita yksityistamisen
edistamiseksi kuitenkin siten, etta nykyinen yksityistamismenettely sailyy perusperiaatteiltaan muuttumattomana.
Yksityistamisprosessia on pyritty nopeuttamaan myos presidentin asetuksin.
(mm. asetus valtion takuista kansalaisten oikeudelle osallistua yksityistamiseen).
Kyseinen asetus maaraa valtion yksityisHimisohjelmaa soveltavat (kaupan,
palveluiden yhteiskunnallisten ravitsemuspalveluiden ja kuorma-autoliikenteen)
yritykset yksityistettaviksi ennen 1. elokuuta 1993.
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SamaHa tarjous- ja investointikilpailuille asetetaan entisHi konkreettisempia
ehtoja. Voimassaolevan m~iadiyksen mukaisesti yksityistetyn yrityksen uusi
omistaja on velvollinen kolmen vuoden ajan ylHipWimaan yrityksen tavaroiden tai
palveluiden nykyisen tuotantovolyymin. (rama ehto on sitova kolmen vuoden
ajan, vaikka yritys myytaisiinkin Hina aika edelleen.) Taman lisaksi uusi omistaja
sitoutuu sailyttamaan yrityksessa olevat tyopaikat yhden vuoden ajan.
Nopeuttaakseen yksityistamista Venajan hallitus aikoo lisata tukeaan niille
alueille ja maakunnille, joiden yksityistamistoiminta on vilkasta. Alueen yksityistamistulokset vaikuttavat nykyaan yha olennaisemmin hallituksen mycmHiman
rahoituksen ja luototuksen suuruuteen. Yksityistamisen tuloksellisuuden takeena
voidaan puolestaan pitaa paikallisviranomaisten valtuuksien laajentamista.
Valtion pienyrityspolitiikan keskeisimpia tavoitteita on paikallishallinnon
merkityksen korostaminen. Paikallisviranomaisten toiminnan vilkastuttamisen
odotetaan edistavan koko pienyritysten yksityistamisprosessia. Koska valtaosa
kayilinnon kysymyksista pyritaan ratkaisemaan jatkossa paikallistasolla, pienyritysten yksityistamisessa voidaan ottaa entista paremmin huomioon paikalliset kehitystarpeet ja alueen erikoispiirteet siirtymakauden aikana.
On melko vaikea arvioida, kuinka pienyritysten yksityistaminen etenee
jatkossa. Suurin osa kaupan, palveluiden ja yhteiskunnallisten ravitsemuspalveluiden aloilla toimivista pienyrityksista tultaneen kuitenkin yksityistamaan vuoden
1993 aikana.
Naita hitaammin saadaan paatokseen sellaisten pienyritysten yksityistaminen,
joiden rakennustyot ovat kesken (joiden rakentaminen on aloitettu, mutta
sittemmin keskeytetty valttamattomien investointien puutteen vuoksi.) Myos
teollisuussektorilla jatketaan pienyritysten yksityistamista. Suurten valtionyritysten
asteittainen muuttaminen avoimiksi osakeyhtioiksi luo kaiken todennakoisyyden
mukaan myos uusia pienyrityksia, silla niiden yhteydesta irrottautuneet juridisesti
ja rahoituksellisesti itsenaistyneet pienyritykset joudutaan talloin yksityistamaan.
Kuluva vuosi 1993 on varmastikin monessa mielessa ratkaiseva pienyritysten
yksityistamiselle siitakin huolimatta, ettei prosessia todennakoisesti saadakaan
viet a lopullisesti paat6kseen.
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