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Yksityistäminen itäisessä Euroopassa 1
PEKKA SUTELA

Makrotaloudellisen vakauttamisen kysymykset
hallitsivat pohdiskelua itäisen Euroopan maiden siirtymisestä keskusjohtoisesta suunnittelusta markkinatalouteen vielä äsken. Vaikka
epätasapainon aste ja luonne vaihtelevatkin
maittain, vakauttamisen periaatteellisesta tarpeesta ei ole erimielisyyksiä. Budjetin tasapainottamiseen, tiukkaan rahapolitiikkaan, useimpien hintatukien poistamiseen ja hintojen vapauttamiseen nojautuvia vakauttamisohjelmien
muunnelmia on kokeiltu eri maissa. 2 Tulokset
ovat rohkaisevia, joskaan eivät suinkaan kiistattomia.
Vakauttaminen säilyy edelleen keskeisenä
talouspolitiikan tehtävänä. Silti periaatteellinen
pohdiskelu ja käytännön politiikanteon painopiste ovat jo siirtyneet toisaalle. Käsitys, että
vakauttaminen on tähän asti ollut liiankin hallitsevassa asemassa talouspoliittisessa pohdinnassa, näyttää olevan yleistymässä (Portes,
1991). Tämä johtuu osittain siitä, että vakauttamisen mahdollisuudet ilman samanaikaista
tai edeltävää etenemistä talousjärjestelmäsiirtymän muilla ulottuvuuksilla ovat osoittautuneet rajallisiksi. Tämä on perusteiltaan second
best -ongelma. Toisaalta kysymys on siitäkin,
. I Idäntalouksien yksikkö, Suomen Pankki. Artikkelissa esitetyt näkemykset ovat omiani eivätkä välttämättä vastaa Suomen Pankin kantaa. Artikkeli perustuu yhdessä Seija Lainelan kanssa kirjoittamaani laajempaan raporttiin (Lainela ja Sutela, 1991).
2 Blanchardja kumpp. 1991, (s. 11-17) keskustelevat siitä merkityksestä, joka itäisen Euroopan
institutionaalisilla erityispiirteillä on vakauttamisohjelmia suunnitteltaessa.

että vakauttaminen ilman itäisen Euroopan siirtymätalouksien erityispiirteiden riittävää huomioon ottamista saattaa esimerkiksi odotetun
tarjontareaktion puuttumisen takia vaarantaa
järjestelmäsiirtymän onnistumisen kokonaisuudessaan. Tätä voi pitää esimerkkinä polkuriippuvuudesta. Molemmat ovat keskeisiä syitä siihen, että siirtymän jäsentelyn ja vaiheittamisen
(sekvensoinnin) kysymykset ovat edelleen ajankohtaisia (Portes, 1991).3
Viimeisen vuoden aikana siirtymän ongelmien eniten mietityksi osaksi on noussut valtionomaisuuden, ennen muuta teollisuuden,
yksityistäminen. Yksityistämisen välttämättömyydestä ei Euroopan entisissä keskussuunnittelutalouksissa (joista artikkelissa käytetään
siirtymämaiden nimitystä) näytä vallitsevan
periaatteellista erimielisyyttä. Yksityistämisen
luonne, tavoitteet ja keinot sekä asema siirtymän vaiheittamisessa ymmärretään kuitenkin
hyvin monin tavoin. Yksityiskohtaisin pohdinta
keskittyy yleensä yksityistämisen mahdollisiin
ja suotaviin tapoihin. Vain muutamissa maissa - ennen muuta Puolassa, Tshekkoslovakiassaja Unkarissa - on vuosina 1990 ja 1991
jo oltu siirtymässä mietteistä tekoihin. Ensimmäiset käytännön kokemukset ovat osoittaneet,
kuinka hankalaa yksityistäminen käytännössä
on. Tämä on osaltaan jo ollut johtamassa uu3 Käymättä keskusteluun Puolan kokemuksista voi
panna merkille että eräät suunnitelmatalouksien ja
erityisesti Puolan erityispiirteisiin paneutuneet tutkijat, muun muassa Gregorz Kolodko, kykenivät ennustamaan sen, että vakauttamisohjelman omaksumista seuraisi syvä ja pitkällinen lama.
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teen periatteelliseen pohdintaan. 4 Tämä pohdinta koskee sekä yksityistämisen tarkoituksenmukaisia tapoja että siitä välittömästi odotettavissa
olevia hyötyjä.
Tuore OECD-raportti (Blommestein ja
kumpp., 1991 s. 13) esittää neljä syytä siihen,
miksi pääasiassa myymiseen perustuvat englantilaismalliset yksityistämisstrategiat ovat
osoittautuneet vaikeiksi toteuttaa itäisessä Euroopassa. Päätöksentekijät ovat yritysten markkina-arvon luonnollisia heilahteluita ymmärtämättä käyttäneet liikaa aikaa yritysten »oikean»
arvon määrittämiseen, onhan mikä tahansa hinta, johon voidaan päätyä, lopultakin kiistanalainen. On myös esiintynyt ulkomaisten ostajien
vieroksuntaa. Ja mikä tärkeintä, yksityistämisen onnistuminen edellyttää tietoa olemassa
olevista omistus oikeuksien rajoituksista (esimerkiksi työllistämistakuista), tosiasiallisista
omistussuhteista ja yrityksen mahdollisista velka- ja ympäristövastuista. Tätä tietoa ei useinkaan ole, ja tiedon puutteesta seuraavan epävarmuuden vaikutus näkyy esimerkin omaisesti
Saksan itäisissä maakunnissa.
Myymiseen perustuvan yksityistämisen vaikeudet ovat johtaneet uuteen kiinnostukseen
sen luontevaa vaihtoehtoa, omaisuuden ilmaisjakoa kohtaan.
Käsitys yksityistämisen kiireellisyydestä
siirtymän vaiheittamisessa on vahvistunut sitä
mukaa kuin valtionomistuksessa säilyvien yritysten kyky kohentaa tuottavuuttaan on usein
osoittautunut odotettuakin heikommaksi. Tämä
on osaltaan myös lujittanut ilmaisjakomenetelmien asemaa yksityistämisessä. Toisin kuin
myyminen, nämä menetelmät eivät edellytä pitkällistä ja kallista arviointia ja yritysten saneerausta. Kolmas opetus on vasta kypsymässä.
Ensimmäiset kokemukset Unkarista ja Puolasta
osoittavat, ettei yksityistämisen ja tehokkaan
toiminnan välillä ole välttämätöntä syy suhdetta
(ks. esim. Financial, 1991). Ajan myötä rakennemuutos tulee saamaan sille kuuluvan aseman
siirtymätalouksien 1990-luvun todellisena
4 Artikkelissa ei tilan puutteen ja tilanteen nopean muuttumisen vuoksi tarkastella yksityistämisen
käytännön vaiheita eri siirtymämaissa. Kevään 1991
tasalla olevia katsauksia ovat esittäneet mm. Lainela
ja Sutela (1991) sekä Grosfeldja Hare (1991).
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haasteena (ks. myös Portes, 1991).
Yksityistämishankkeiden perusteet ja tavoitteet, samoin kuin syyt valittuihin menettely tapoihin, ymmärretään usein huonosti siirtymämaiden ulkopuolella. Läntiset tulkitsijat tarkkailevat siirtymämaiden kehitystä omista viitekehyksistään lähtien, toisinaan tyystin ilman
asianmukaisessa tulkinnassa tarvittavaa·siirtymämaiden historian, yhteiskunnallisen perimän
ja nykyisen tavoitteenasettelun tuntemusta.
Tämä on näkynyt siinä teknisessä asiantuntija-avussa, jota on annettu ennen muuta Puolalle
ja Unkarille. Englannissa käytettyjen yksityistämismenetelmien siirtäminen näihin maihin
johti suuriin vaikeuksiin.
Yksityistämisellä markkinataloudessa saavutettavat tehokkuuden lisäykset ovat useimmiten suhteellisen pieniä. Tämä ei kuitenkaan oikeuta päättelemään, että yksityistäminen olisi
toisarvoinen seikka siirryttäessä keskusjohtoisesta suunnitelmataloudesta markkinoihin perustuvaan talouden pitoon. Kuten esimerkiksi
Grosfeld (1991) korostaa, siirtymämaissa kysymys ei ole useinkaan marginaali sen tehokkuuslisän tavoittelusta pääosiltaan annetuissa
institutionaalisissa puitteissa, vaan koko talousjärjestelmän muuttamisesta, markkinoiden institutionaalisten rakenteiden kehittämisestä.
Tällä on oleellinen merkitys sekä siirtymän
vaiheittamiselle että yksityistämismenetelmien
valinnalle.
Seuraava tarkastelu keskittyy maatalouden
ulkopuoliseen valtiojohtoiseen tuotannolliseen
toimintaan, ennen muuta teollisuuteen. Maatalouden erityisongelmiin puututaan vain lyhyesti. Rahoitusjärjestelmän, samoin kuin esimerkiksi entisten hallitsevien puolueiden omistuksen, erityiskysymykset sivuutetaan. Myös olemassa olevien valtionyritysten lakkauttamisen
sekä uuden yksityisen tuotannon edistämisen
pulmat sivuutetaan.
Tämä artikkeli jakaantuu kahteen osaan.
Ensiksi tarkastellaan yksityistämisen perusteita
läntisen, omistusoikeuksia käsittelevän kirjallisuuden valossa. Toisessa osassa otetaan esille joitain yksityistämisen periaatevalintoja siirtymätalouksissa. Artikkeli on luonteeltaan
yleiskatsauksellinen ja pyrkii ennen muuta selvittämään, miksi yksityistämistä pidetään itäi-
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sen Euroopan maissa siirtymäpolitiikan ytimenä. Näin artikkeli myös luo perustaa erinäisten yksityistämisen teknisten valintojen tarkastelulle.

1. Yksityistämisen periaatteet
Omistusoikeudet
Taloudellinen teoria ei tiettävästi pysty sanomaan, mikä olisi optimaalinen suhde eri omistusmuotojen välillä. Coasen teoreema (1960)
tosin kertoo, että ihanteellisissa olosuhteissa
omistusmuotojen moninaisuudesta syntyy niiden paras mahdollinen yhdistelmä. Tämä on
kaikessa yleisyydessään vahva perustelu minkään erityisen omistusmuodon kieltämistä vastaan. Silti Coasen teoreema ei välttämättä ennusta minkään erityisen omistusmuodon kelvottomuutta.
Yksityisen omistuksen puolesta esitetyt argumentit perustuvat useimmiten sen kannustinominaisuuksiin (Domberger - Piggott, 1986
s. 147). Koskajulkinen omistus ei ole määritelmällisesti siirrettävissä, yritysjohdon valvonta jää valtionsektorissa helposti heikommaksi
kuin yksityisen omistuksen tapauksessa. Taloudellinen toiminta rapautuu tällöin kohti erityisryhmien palvelemista (De Alessi, 1983). Tämä
väittämä ei kuitenkaan ole toimivissa demokratioissa kiistaton. Voitaisiin nimittäin kuvitella,
että poliittisesti määräytyvä valtionyritysten
valvonta voisi tällaisissa yhteiskunnissa olla
jopa tiukempi kuin hajautetusti omistettujen
yksityisten yritysten tapauksessa.
Toisaalta yksityinen omistus ei välttämättä
pysty kohdentamaan kaikkia voimavaroja yhtä
tehokkaasti kuin valtio. Joseph Stiglitzin (1989)
tulkinnan mukaan valtion toimintamahdollisuuksia lisää sen kattava jäsenyys ja pakkokeinojen käytön mahdollisuus. Mikäli tämä tulkinta hyväksytään, valtion tuotannolliselle omistukselle saattaisi olla periaatteellinen perustelu olemassa. Stiglitzin argumentaation käytännön seuraukset eivät kuitenkaan ole erityisen
helposti nähtävissä.
Vaikka talousteoria ei pystykään sanomaan
kovin paljoa omistussuhteiden optimaalisesta

yhdistelmästä,se kuitenkin korostaa hyvin
määriteltyjen omistusoikeuksien merkitystä rationaaliselle taloudenpidolle. Roomalaisen lain
klassisten määritelmien mukaan omistusoikeuksiin kuuluvat oikeus käyttöön, oikeus tuottoon, oikeus myyntiin ja oikeus hävittämiseen.
Talousteoria on viimeisten kahden vuosikymmenen aikana alkanut uudelleen korostaa sitä,
että näiden oikeuksien on oltava hyvin määritellyt, valvotut ja toimeenpannut, jotta taloudenpitäjät voisivat reagoida saamiinsa kannustimiin ja informaatioon parhaalla mahdollisella tavalla.
On helppo nähdä, että kaikissa talousjärjestelmissä rajoitetaan ainakin joitakin omistusoikeuksia. Tästä on metsänomistajan asema Suomessa hyvä esimerkki. Silti voinee Comissoa
(1989) seuraten yleistää, että puhdas taloudellinen rationaalisuus edellyttää kolmea ehtoa,
jotka ovat seuraavat: (1) Omistusoikeuksia on
käytettävä taloudellisin perustein. (2) Omistusoikeudet vahvistaa puolueeton oikeuslaitos,
jonka päätökset perustuvat selkeään lainsäädäntöön. (3) Omistusoikeuksien rajoituksista ja
muista vastaavista politiikkapäätöksistä vastaa
instituutio, joka ei ole sen enempää omistusoikeuksien haltija kuin niiden vahvistajakaan.
Comisson luettelemat edellytykset pohjautuvat perinteiseen ajatteluun vallan jaosta yhteiskunnassa. Selkeän ja riippumattoman juridisen
infrastruktuurin olemassaolo on näiden edellytysten kannalta jopa keskeisempi kuin omistuksen yksityisyys tai julkisuus. Yksityistäminen
ilman juridista perusuudistusta ei voi tässä valossa onnistua. Siksi Comisson kriteerit soveltuvat erityisen hyvin sellaisten yhteiskuntien
tarkasteluun, joille on ollut ominaista juuri
tämä vallanjaon ja oikeusvaltion ominaisuuksien puuttuminen. Yksityistämisen välttämättömyys siirtymäyhteiskunnissa perustuisi. näin
ollen kantaan, jonka mukaan valtionomistus ei
voi täyttää Comisson ehtoja yleensä tai ei ainakaan siirtymäyhteiskuntien erityisolosuhteissao
Koska omistusoikeudet ovat roomalaisen
oikeuden mielessä moniulotteiset,aina ei ole
mahdollista sanoa yksiselitteisesti, kuka itse
asiassa omistaa jonkin tuottavan varallisuuskohteen. Useimmissa selkeästi määriteltyjen
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omistusoikeuksien tapauksissa käyttökelpoisena nyrkkisääntönä voitaneen kuitenkin pitää
sitä, että omistusoikeudet kuuluvat sille, jolla
on oikeus taloudenpidosta syntyvään residuaali- eli jäännöstuloon (ks. esim. Hanke, 1987).
Omistaminen ja riskinkanto kuuluvat tämän
kriteerin mukaan yhteen. Markkinataloudessa
jäännöstulo määritellään voitoksi.
Läntiset kokemukset yksityistämisestä
Yksityistäminen voidaan tämän artikkelin osalta määritellä pääoman siirtämiseksi julkisesta
yksityiseen omistukseen. Sitä on markkinatalousmaissa harjoitettu kasvavassa määrin vuoden 1980 jälkeen. Englannissa yksityistettiin
kahdeksassa vuodessa yritykset, jotka tuottivat
4,5 prosenttia kokonaistuotannosta. Chilessä
yksityistettiin 15 vuodessa neljännes tuotannosta. Tosin pääosa yksityistetystä varallisuudesta oli Chilessä ennättänyt olla valtiollista vain
pari vuotta ennen yksityistämisen alkua. Valtionyritysten osakkeiden osittainen myynti niin,
että määräävä valta kuitenkin säilyy valtiolla,
ei nykyään näytä olevan kiistanalaista kovinkaan monessa markkinatalousmaassa.
Markkinatalousmaissa yksityistämiselle on
esitetty monia tavoitteita. Niiden joukkoon
kuuluvat (1) kysymyksessä olevan pääoman
taloudellisen tuottavuuden parantaminen, (2)
taloudellisten päätösten depolitisointi, (3) valtion tulojenkerrallinen kartuttaminen omaisuuden myynnillä ja tappiollisen tuotannon aiheuttamien juoksevien menojen supistaminen, (4)
yhteiskunnan luokkarakenteen muuttaminen
kansankapitalismia suosimalla sekä (5) tulojen
ja varallisuuden uudelleenjako (ks. esim. Hanke, 1987; Yarrow, 1986).
Länsimainen kokemus viittaa Yarrowin
(1986) mukaan siihen, että se tavoite, jota yksityistäminen voi parhaiten palvella, on taloudellisen tehokkuuden lisääminen. Voidaan esittää ainakin kolme syytä, miksi yksityistäminen
lisäisi tuotannon tehokkuutta. Ensimmäinen on
yritysjohdon valvonta. Julkisella sektorilla valvonta on ensisijaisesti hallinnollisen virkakoneiston tehtävänä. On epäselvää, mitkä näiden
valvojien tavoitteet ovat (Domberger Piggott, 1986 s. 147). Ääritapauksessa virka448

miehet voivat olla aidosti kiinnostuneita tehokkuudesta. Toinen äärimahdollisuus on, että virkamiehet ovat joidenkin vakiintuneiden eturyhmien avustajia tavalla, joka syrjäyttää valtion
varsinaisen omistaj anintressin.
Yksityisomistuksen tapauksessa yritysjohdon toimintaa taas valvoo kolme ryhmää: osakkeenomistajat, potentiaaliset osakkeenomistajat ja rahoittajat (Vickers - Yarrow, 1988 s.
11). Kaikki nämä ryhmät ovat periaatteessa
kiinnostuneita yritysten arvon eli sen odotetun
voittovirran suuruudesta. Tehokas toiminta on
yksi - vaikkei suinkaan ainoa - tapa lisätä
pääoman arvoa.
On selvää, ettei omistusmuodon vaikutusta
liikkeenjohdon valvontaan pidä nähdä mustavalkoisena. Erityisesti on varottava luulemasta, että osakkeenomistajat olisivat aina virkamiehiä asiantuntevampia liikkeenjohdon valvojia.
Toinen mahdollinen yksityistämisen tehokkuusvaikutus perustuu kilpailun lisääntymiseen. Koska julkisten yritysten konkurssiuhka
on usein hyvin vähäinen ja budjettirajoitus vastaavasti pehmeähkö, niiden kilpailupaine jää
vähäiseksi useammin kuin yksityisten yritysten tapauksessa. Kilpailu on keskeinen avain
tehokkuuteen, ja yksityistämistä voidaan hyvin
pitää edellytyksenä sen luomiselle.
Omistusmuodon ja kilpailullisuuden välillä
ei kuitenkaan välttämättä ole yhteyttä (Vickers
- Yarrow, 1988 s. 43). Useissa tapauksissa on
mahdollista alistaa valtionyrityksiä kilpailulle
(Kay - Thompson, 1986). Käytännön yksityistämistapauksissa on toisaalta saatettu laiminlyödä sekä kilpailun kehittäminen että - merkittävän markkinavoiman tapauksissa - riittävä valvonta.
Kolmanneksi, yksityistäminen voi kohentaa
tehokkuutta luomalla yritykselle uusia mahdollisuuksia kehittää rahoitusrakennetta ennen
muuta pääomamarkkinoiden kautta. Tämä on
tunnetusti ollut keskeinen peruste suomalaisten valtionyritysten pörssiin menon sallimisessa.
Yksityistämisellä voi poliittisena päätöksenä luonnollisesti olla monenlaisia muitakin perusteluita, mutta taloudellisesta näkökulmasta
tehostamista on syytä pitää oleellisimpana
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(Fil1e, 1990; Jasinski, 1990). Kuinka vahvoja
edellä esitetyt yksityistämisen tehokkuusvaikutukset itse asiassa ovat? Yksityistämistä puoltavassa kirjallisuudessa on joskus jopa vedottu väitettyyn nyrkkisääntöön, jonka mukaan
julkisen tuotannon tehokkuus on yleensä vain
puolet yksityisen tuotannon tehokkuudesta
(Hanke, 1987). On kuitenkin varsin epäselvää,
mihin teoreettisiin ja empiirisiin tuloksiin tällainen väite voisi perustua.
K~ytännön, yksityistämisestä länsimaissa
saadut kokemukset kertovatkin huomattavasti
vähäisemmästä, mutta,. silti olemassa olevasta
tehokkuuslisästä (Domberger - Piggott, 1986;
Kay, 1987; Tsupari, 1988; Yarrow, 1986). Lisäksi näyttää Yarrowin mukaan olleen niin, että
eniten toiminta kohentui valmistettaessa valtionyrityksiä yksityistettävään kuntoon. Tältä
kannalta yksityistämisen havaittu vaikutus rinnastuisi siihen vaikutukseen, joka on odotettavissa aina, kun organisaation rutiineja uusitaan
ja siinä toimivat pakotetaan omaksumaan uusia näkökulmia toimintaansa.
Toinen opetus, joka on omaksuttavissa ennen muuta Englannin kylläkin hyvin pitkälle
vastakkainasetteluun perustuvassa poliittisessa
tilanteessa tehdyistä yksityistämisistä, koskee
yksityistämisen vauhtia. Ainakin Englannissa
yksityistäminen on ollut hidas, kallis ja poliittisia intohimoja herättävä prosessi, jossa taloudellisen tehokkuuden tavoite on ollut vaarassa jäädä toissijaiseksi. Tilanne näyttää
yleensä olleen toinen maissa, joissa yksityistäminen on tarkoittanut vain valtionyritysten
vähemmistöosakkeiden myyntiä pörssissä .. On
ilmeistä, ettei ideologinen kiihko varsinaisesti
edistä yksityistämisen tehokkuustavoitteiden
saavuttamista.
Kolmanneksi läntinen yksityistämiskokemus
näyttää osoittavan, että itse yksityistämisen samoin kuin sen toteuttamistekniikan tarkoituksenmukaismis on erikseen harkittava kunkin
maan tilanteen mukaisesti. Liptonin ja Sachsin
(1990a) yleisten kriteeri en mukaan yksityistämiseen tulee valita menetelmä, joka vallitsevissa olosuhteissa täyttää neljä vaatimusta. Ensiksi
menetelmän on oltava nopea, oikeudenmukainen ja läpinäkyvä. Viimeksi mainittu vaatimus
tarkoittaa, että kiinnostuneiden kansalaisten

saatavissa on oltava kaikki relevantti tieto yksityistämisen kohteista,tavoista ja tuloksista.
Toiseksi tarkoituksenmukainen yksityistämismenettely suojelee valtion budjettitaloutta ainakin siihen mittaan, ettei vältettävissä olevaa
lisärasitetta synny. Kolmanneksi hyvä yksityistämismenettely antaa mahdollisuuden tehokkaan yritysjohdon muodostumiseen. Lopuksi
on vältettävä taloudellisen vallan keskittymistä.
On ilmeistä, että näistä lähtökohdista voidaan eri olosuhteissa hyvin päätyä erilaisiin
käytännön ratkaisuihin.
Neljäl'lneksi yksityistämistä koskevassa kirjallisuudessa ollaan pitkälle yksimielisiä siitä,
että yksityistämisellä saavutettavat tulokset
riippuvat oleellisesti sen kilpailu- ja valvontaympäristön luonteesta, jossa yritykset toimivat. Tässä suhteessa siirtymätaloudet ovat varsin omaleimaisia. Kun tähän asti on yksityistetty pääosin yksityiseen omistukseen perustuvissa .talouksissa, joissa sekä rahoitus- että
muut markkinat ovat suhteellisen hyvin kehittyneet, siirtymätalouksissa valtion omistaman
teollisuustuotannon osuus koko tuotannosta lähentelee sataa prosenttia, tuotanto on hyvin pitkälle monopolisoitunut, kotimainen säästäminen on vähäistä ja monet keskeiset markkinainstituutiot puuttuvat tyystin.
On korostettava, että yhteiskunnan pyrkiessä siirtymään suunnittelusta markkinoihin yri-:
tysten toimintaympäristö on muuttumassa samanaikaisesti lähes kaikilta osiltaan. Kunkin
yksittäisen muutoksen - kuten yksityistämisen - vaikutusta yrityksen koko toimintaan on
lähes mahdotonta eritellä. Samalla on varsin
vaikeaa ennakoida, millainen muutosten kokonaisvaikutus tulee olemaan kullakin erityisel ~
lä yritystoiminnan lohkolla.
Keskusjohtoisen sosialismin omistusoikeudet

Perinteisen sosialismin omistusoikeuksien järjestelmä täyttää vain teoriassa edellä esitetetyt
taloudellisesti tarkoituksenmukaisten, selkeiden
omistus oikeuksien vaatimukset. On epäselvää,
kuka itse asiassa käyttää »yhteiskunnan» tai
valtion nimissä omistusoikeuksia. Se voi olla
esimerkiksi toimialaministeriö, paikallinen tai
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korkein poliittinen valta,suunnittelijat, yritysjohtajat tai yritysten työntekijät. Kaikilla hierarkkisesti ylemmillä elimillä on oikeus antaa
periaatteessa lainvoimaisia määräyksiä alemmilleen. Kun ylempiä tahoja on aina useita ja
kun niiden väliset suhteet on määritelty huonosti, määrättävällä ei ole periaatteellistakaan
mahdollisuutta tietää, mitä sitovia määräyksiä
kullakin hetkellä on olemassa. Paradoksaalista kyllä, tästä seuraa käytännössä omistusoikeuksien luisuminen alaspäin. Ristiriitaisten vaatimusten esittäminen antaa tavoitetietoiselle
yritysjohtajalIe tilaa omaan päätäntään.
Huonosti määritellyn hierarkkisuuden toinen
puoli on perinteiselle sosialismille ominainen
poliittisen ja taloudellisen vallan yhteensulautuminen. Taloudellisia päätöksiä tehdään erilaisilla sekaperusteilla, käytännössä usein poliittiseksi rationaalisuudeksi verhotulla hallinnollisella mielivallalla. Tämä on ajan mittaan
ollut ehkä keskeisin syy sosialismin taloudelliseen rappioon (Sutela, 1991a).
Talouden ja valtion erottaminen toisistaan
onkin nähtävä yhdeksi siirtymäkauden keskeisistä piirteistä. Sillä on monta ulottuvuutta.
Yritystason keskeinen kysymys on, voidaanko
tuotantolaitoksista tehdä itsenäisiä taloudellisia toimijoita niin kauan kuin ne säilyvät valtion omistuksessa. Ellei näin ole, valtionyritysten yksityistäminen on ainoa tapa saattaa tuotantolaitokset toimimaan taloudellisin kriteerein.
Kysymykseen sosialististen valtionyritysten
uudistettavuudesta ei voi vastata vetoamalla
markkinatalousmaiden valtionyritysten esimerkkiin. Evolutionistinen näkökulma mutkallisten organisaatioiden käyttäytymiseen korostaa, että kyse on järjestelmistä, joiden rutiinit,
työnjako ja rakenteet ovat kehittyneet vastauksina ympäristön paineisiin. Kuten Nelson ja
Winter (1982) sanovat, organisaatiot »muistavat tekemällä». Hallinnollinen, maailmantaloudesta eristetyn liikakysyntätalouden ympäristö on vuosikymmenten myötä kehittänyt tyystin erilaisia vastauksia kuin markkinatalous valtionsektorille (ks. myös Murrell, 1990).
Vihdoin on selvää, ettei selkeiden omistusoikeuksien kolmaskaan ehto ole täyttynyt perinteisessä sosialismissa, jossa valtio- ja puo450

luekoneistojen eri tasot sekä ovat omistajia,
määrittävät omistus oikeuksia että tulkitsevat
niitä. Omistusoikeuksia tulkitseva riippumaton
oikeuslaitos puuttuu.
Unkarilaisen sosiologin Andras Hegedusin
kuuluisa luonnehdinta perinteisestä sosialismista »organisoidun vastuuttomuuden järjestelmänä» kuvaa kaikkiaan hyvin vallinneita omistussuhteita. Leonid Abalkinin ja muiden neuvostoliittolaisten uudistustaloustieteilijöiden mielellään käyttämä sanonta valtionomaisuudesta
ei kenenkään omaisuutena kuvaa samaa (Sutela, 1991b,c). On mahdollista argumentoida
Schroederin (1986) ja Pejovichin (1990) tapaan, että juuri tämä omistustussuhteiden määrittelemättömyys ja siitä seurannut talousjärjestelmän ohjaamattomuus ovat romuttaneet aikaisempia uudistusyrityksiä.
Omistusoikeuksien mureneminen uudistuksissa

Perinteisen sosialismin epäselvät omistusoikeudet ovat edelleen rapautuneet kuluneiden
vuosien talousuudistuksissa. Ensinnäkin yritysjohdon oikeutta päättää tuotantolaitosten voimavaroista on monella tavoin lisätty. Joissain
tapauksissa kannustinjärjestelmien muutokset
ovat tehneet yritysjohdosta jäännöstulon saajan. Tämä on kuitenkin saattanut tapahtua ilman, että yritysjohtajille olisi annettu riittävää
valtaa omistusoikeuksien eri ulottuvuuksiin.
Tilanne on siksi muodostunut aikaisempaakin
ristiriitaisemmaksi.
Toiseksi eri maissa on lisätty työntekijäkunnan päätäntävaltaa tavalla, joka on tehnyt työntekijöistä merkittävän omistusoikeuksien käyttäjän. Tämänsuuntaista kehitystä on ollut sekä
Puolassa, Unkarissa ja Neuvostoliitossa että
erityisesti Jugoslaviassa. Kaikissa tapauksissa
on käynyt entistä epäselvemmäksi, kenelle mikäkin osa omistusoikeuksista kuuluu. Kun yritysjohdon nimitysoikeus on sekä Puolassa että
Unkarissa siirretty 1980-luvulla työntekijöille,
seuraa siitä ilmeisesti yksityistämisen ja rakennemuutoksen kannalta tuhoisia etuliittoutumia.
Näissä olosuhteissa ei kenelläkään yritystasolla
toimivalla ole syytä edistää yritystoiminnan
tehostamista tai palkkakuria. Sekä tehokkuuden
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että vakauttamisen tavoitteet vaativat omistussuhteiden muuttamista.
Erityisen sekava tilanne on Jugoslaviassa.
Siellä vallitsevan ns. yhteiskunnallisen omistuksen pitäisi periaatteessa olla työläisitsehallintoa. Kuten esimerkiksi Lydall (1989) osoittaa, itse asiassa yritysjohdolla, alueellisilla ja
muilla puolue-elimillä sekä pankeilla on kuitenkin kullakin ollut suuri määräysvalta yritystason päätöksiin ja niiden toteuttamiseen (ks.
myös Uvalic, 1991). Tasavaltojen ja keskusjohdon kiistat sekoittavat omistusoikeuksia sekä
Jugoslaviassa että Neuvostoliitossa.
Viimeisen vuoden aikana tapahtunut itäisen
Euroopan poliittisen järjestelmän romahtaminen on monessa suhteessa jättänyt valtionomistuksen vaille isäntää. Kommunistinen puolue,
joka toimi yhteiskunnan tärkeimpänä integroivana voimana, on joutunut luOpumaan taloudellisen vallan käytöstä, eikä sen tilalle ole välittömästi noussut uutta järjestelmää. Tästä on
ollut seurauksena varsinkin Unkarissa ja Puolassa sattuneet ns. spontaanit yksityistämiset,
joissa tuotantolaitoksia siirretään niiden johtajien ja henkilöstön omistukseen, usein ilmaiseksi tai nimellistä korvausta vastaan. Myös
Neuvostoliitossa on merkkejä spontaanien yksityistämisten yleistymisestä.
Spontaanit yksityistämiset ovat ongelma
monestakin syystä. Mahdollisuudet niihin jakautuvat epätasaisesti kansalaisten kesken, kun
yksi osa kansalaisista on töissä kannattavissa
yrityksissä, toinen tulevissa konkurssipesissä,
kolmas kirjastoissa ja neljäs eläkkeellä. Toisaalta nykyiset yritysjohtajat ovat useimmissa
tapauksissa nousseet asemiinsa vanhan vallan
aikaisilla poliittisilla ansioilla. Heillä ei selvästikään tulisi olla etuoikeutta muuntaa vanhaa
poliittista valtaansa uusiksi taloudellisiksi etuoikeuksiksi, ellei tätä sitten pidetä joko väistämättömänä tapahtumana tai tarpeellisena poliittisena myönnytyksenä. Nomenklatuuraan
kuuluvilla yritysjohtajilla ei useimmissa tapauksissa ole myöskään markkinataloudessa vaadittavaa ammattitaitoa. Vihdoin spontaaneja
yksityistämisiä voidaan pitää valtion omaisuuden hukkaamisena, koska luovutus tapahtuu
usein alle realistisen hinnan ja ilman moraalista
oikeutusta.

Spontaaniin yksityistämiseen on rinnastettu
myös suuri osa yritysten vuokraamisesta jayhteisyritysten perustamisesta. Niissäkin on usein
kysymys perinteisen nomenklatuuranetuoikeuksien siirtämisestä uusiin oloihin. Myös ns.
valtionomaisuuden »sulattaminen» osoittaa se':'
kavien omistus suhteiden seurauksia. Siinä
yritysjohto ja työntekijät ulosmittaavat eri tavoin mahdollisimman suuren osan valtionomaisuuden arvosta omaksi edukseen. Sulattamista voi yksinkertaisesti pitää ryöstämisenä. 5
Spontaania yksityistämistä on mahdollista
myös puolustaa (ks. Matolcsy, 1990). Kysymys
on valtion byrokratiasta riippumattomasta toiminnasta, alhaalta päin tapahtuvasta muutoksesta. Spöntaanit yksityistämiset voivat myös
olla nopea tie yksityisomistukseen. Jos kysymys on kauppaliikkeiden tai käsipajojen kaltaisista pienyrityksistä, yksityistämisen tulonja varallisuudenjakovaikutukset eivät myöskään ole suuria. Lopuksi, jos suuri osa spontaaneista yksityistämisistä onkin korruption ja
etuoikeuksien hyväksikäytön leimaamia, ei ti1anne valtiojohtoisessa yksityistämisessä ole
välttämättä lainkaan parempi.
Ainakin Unkarissa julkinen suhtautuminen
spontaaneihin yksityistämisiin on viimeisen
vuoden aikana muuttunut suopeammaksi. Silti spontaanien yksityistämisten tarjoama etuoikeuksien hyväksikäytön mahdollisuus on tärkeä syy tavoitella myös nopeaa valtiojohtoista yksityistämistä.
Joka tapauksessa on kiistatonta, että omistusoikeuksien uudelleenmäärittelyllä on kiire.
Omistajaton tila johtaa jatkuessaan kohtuuttoman suuriin hyvinvointimenetyksiin ja jakaumavaikutuksiin. Tyystin eri asia on, tulisiko
omistusoikeuksien uudelleenmäärittelyssä olla
kysymys uudelleenkansallistamisesta, yksityistämisestä, itsehallinnollistamisesta vai jonkin
muun omistusmuodon vakiinnuttamisesta.
Valtionomistuksen uudelleenjärjestely
Ajatus, että tuotantovälineiden uudelleenkansallistaminen voisi olla valtionomistuksen on5 On kuitenkin epäselvää, kuinka paljon sulattamista on todella tapahtumassa (Crane, 1991).
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gelmien ratkaisun osa, on paradoksaalinen vain
pinnallisesti (Milosevic, 1991). Tosiasiallisten
omistusoikeuksien siirtämistä jonkin erityisesti
perustettavan valtion elimen käsiin voidaan
yhtäältä pitää omistusoikeuksien järjestelyn
lopputuloksena. Yksityistämisen kannalta se
toisaalta on tarvittava ensi askel kohti muuta
omistuksen järjestelyä (Lipton - Sachs, 1990a
s. 128). Valtionomistuksen uudelleenjärjestelyn tarkoituksena on selventää mahdollisen
myöhemmän yksityistämisen pohjaksi tuleva
omistustilanne, suojella valtion omistusta välittömästi uhkaavia spontaania yksityistämistä
ja sulattamista vastaan ja samalla luoda välivaihe, jonka aikana yrityksiä saneerataan.
Käytännössä valtionomaisuuden uudelleenjärjestely useimmiten toteutetaan muuntamalla tuotantolaitokset osakeyhtiöiksi. Pieni osa
osakkeista myydään yritysten työntekijöille tai
muille kansalaisille, mutta pääosa pidetään valtion hallussa ministeriöiden, erikseen perustettavien holdingyhtiöiden, muiden yritysten,
pankkien tai yleishyödyllisten yhteisöjen toimesta. Valtionomistuksen välillisyyden katsotaan riittävän siihen, että yrityksistä tulee markkinatalouden sääntöihin ainakin tietynpituisen
välivaiheen ajan sopivia itsenäisiä yksilöitä.
Mikäli uudelleenjärjestely tarkoitetaan askeleeksi yksityistämiseen, valtio sitoutuu pienentämään omistusosuuttaan nopeasti. Siihen, miten tämä voisi tapahtua, palataan myöhemmin.
Toisaalta on myös esitetty, että osakeyhtiömuotoisen valtionsektorin luominen voisi olla pysyvä ratkaisu, jolla saavutettaisiin selkeiden
omistus suhteiden ja itsenäisten yritysten tavoitteet ilman, että valtion omistuksen periaatteesta luovutaan (esim. Iwanek - Swiecicki, 1989).
Tätä voitaisiin kutsua markkinasosialismiksi,
jossa yhdistyisivät valtionomistus ja markkinakoordinaatio.
Markkinasosialistiset argumentit ovat itäisessä Euroopassa kuitenkin menettäneet pääosan aikaisemmasta kannatuksestaan. Yksityistäminen ei ole tullut ainoastaan poliittisesti
mahdolliseksi, vaan myös suosituksi. Kysymys
markkinasosialismin toimintakyvystä jää siksi
vaille empiiristä kokeilua. Tärkein väite sitä
vastaan on, että itäisen Euroopan nykyisessä
taloudellisessa tilassa olisi edesvastuutonta
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edes suositella sellaista ratkaisua, jonka toimivuudesta ei voi olla käytännössä kokeiltua tietoa (ks. Nuti, 1991).
V altionomistuk~en uudelleenjärjestely onkin
joko yksityistämistä edeltävä vaihe tai sellaisille valtionyrityksillepysyväksi ajateltu ratkaisu, joita ei aiotakaan yksityistää. Käytännössä
osakeyhtiöittäminen on osoittautunut pulmaIliseksi. Sitä on esimerkiksi Unkarissa syytetty
uuden byrokraattisen rakenteen luomisesta ja
vanhan valtiokeskeisyyden jatkamisesta. Spontaanien yksityistämisten kasvanut hyväksyntä
ja yleensä pyrkimys yksityistämisen nope]Jttamiseen heijastaa tätä ajattelua. Toisaalta voidaan perustellusti väittää, että juuri valtionomaisuudeksi jäävän teollisuuden tulevan hallintotavan pohdinta on siirtymäpolitiikassa pahiten laiminlyötyjä alueita (Grosfeld - Hare,
1991). Kun suuri osa yrityksistä jää nopeimmankin yksityistämisen tapauksessa merkittäväksi aikaa valtionomaisuudeksi, ei yksityistämisen tapojen pohdinta riitä tehokkaaseen taloudenpitoon. Tuotantoa kun on sekä ennen,
jälkeen että ulkopuolella yksityistämisen.
Työläisitsehallinto yksityistämisen vaihtoehtona

Asenteet valtiososialismiin saivat 1950-luvulta lähtien kaksi muotoa. Yksi oli valtionyritysten itsenäisyyden lisääminen talousuudistusten
syklissä (Sutela, 1989), toinen työläisitsehallinto. Jälkimmäistä pidettiin todellisille sosialistisille periaatteeille uskollisena tapana kumota ministeriöiden taloudellinen ylivalta. Päätäntä ja tosiasiallinen omistus haluttiin siirtää välittömille tuottajille.
Itsehallinnolla on ollut kannatusta kaikissa
itäisen Euroopan maissa. Jugoslaviassa se tuli
hallitsevaksi. Unkarissa on vuoden 1985 myötämääräämislain perusteella 60 prosenttiin valtionyrityksistä perustettu neuvostot. Ne mm.
vahvistavat yritysjohdon valinnan. Myös Puolassa itsehallintoajattelu on vaikuttanut yritystason päätäntää säätelevään lainsäädäntöön.
Tämä asiantila on otettava huomioon yksityistämistä valmisteltaessa.
Teoreettisesti itsehallinto voi olla toimintakykyinen, mikäli siihen liitetään yritysten pää-
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oma-arvon kasvattamiseen kannustavat osaketai vuokrausoikeusmarkkinat (Dreze, 1989;
Nuti, 1991b). Jugoslavian itsehallintokokemus
on tunnetusti erittäin kielteinen. Sitä voidaan
haluttaessa kuitenkin pitkälti selittää sellaisilla Jugoslavian erityispiirteillä kuin pääomamarkkinoiden puutteella, valtiorakenteen vakiintumattomuudella, poliittisella yksinvallaIla sekä sillä, että paikallisen - ennen muuta
tasavaltatason - päätännän keskeisyys on käytännössä estänyt kilpailun (Lydall, 1989).
Itsehallintoajatuksen tärkein houkutus itäisessä Euroopassa oli kauan sen ajateltu sosialistisuus. Nyttemmin tämä etu on muuttunut
haitaksi. On muitakin syitä, miksi itsehallinto
koetaan itäisessä Euroopassa lähinnä eksoottiseksi. (1) Itsehallintoa pidetään epäoikeudenmukaisena, koska työvoima on jakaantunut
jokseenkin satunnaisesti yrityksiin, joiden pääoma-arvot markkinaolosuhteissa poikkeavat
toisistaan suuresti. (2) Työntekijöiden ja omistajien intressien samastumisen pelätään tekevän rakennemuutoksen läpiviennin mahdottomaksi. (3) Samoin kuin markkinasosialismia,
voidaan myös pääomamarkkinoilla ja kilpailulla täydennettyä itsehallintoa pitää uhkarohkeana kokeiluna, jonka kaltaisiin ei nyt olisi varaa. (4) Olemassa olevien valtionyritysten
osakkeiden jakaminen niiden työntekijöille ei
tuo budjettituloja.
Käytännössä itsehallinto on ajatus, jolla
usein perustellaan spontaanien yksityistämisten
yhteiskuntapoliittista oikeutusta. Lisäksi yksityistävät maat yleensä joko jakavat osan yritysten osakkeista ilmaiseksi tai myyvät ne huomattavalla alennuksella niiden työntekijöille.
Näin kompensoidaan aikaisemman päätäntävallan menetystä.

2. Yksityistämisen periaatevalintoja
Yksityisomistuksen väistämättömyys

Yksityinen omistus täyttää asianmukaisessa
juridisessa ympäristössä alussa luetellut hyvin
määriteltyjen omistusoikeuksien edellytykset.
Se (a) tarjoaa yksinkertaisen taloudellisen toimintakriteerin, odotettavissa olevan tulovirran

maksimoinnin, (b) luo henkilöryhmän, omistajat, joiden edun mukaista on valvoa yritysjohtajien toimintaa, ja (c) ratkaisee luontevasti kilpailun kannalta keskeisen kysymyksen siitä,
kuka päättää uusien yritysten syntymisestä ja
vanhojen kuolemasta. Yksityisomistukseen
luontevasti liittyvä tulosvastuullisuus luo edellytyksiä yritystason tehokkuudelle ja kokonaistaloudellista tasapainoa tavoittelevalle politiikalle.
Missään nykyajan yhteiskunnassa ei ole kokonaan kielletty yksityisomistusta. Kotitaloudet omistavat vähintään työvoimansa, mutta
myös kulutusvälineensä ja lisäksi vaihtelevan
määrän tuotantovälineitä ainakin kotitalouspalveluiden tuottamista varten. Sosialistisissa
maissa harjoitettu politiikka yksityisen tuotannon osalta on vaihdellut, mutta enimmillään Puolassa - lähes kolmannes työvoimasta on
jo nyt yksityisessä tuotannossa.
Voidaan hyvin perustella (ks. Nuti, 1991a,b),
että kun yksityisomistuksen alkeet on sallittu,
ei ole luontevaa taloudellista rajaa, jonka yli
menevä yksityinen toimeliaisuus olisi syytä
estää. Jos kulutustavaroiden omistus sallitaan,
miksi kieltää niiden vaihdanta tai kulutuksen
lykkääminen ja siten koron - työstä riippumattoman tulon - syntyminen? Jos korko sallitaan, miksi kieltää osakkeenomistus ja yritysten perustaminen? Jos kotitalouspalveluiden
tuottaminen on mahdollista, miksi estää niiden
vaihtaminen tai myyminen ulkopuolelle? Jos
perhe saa työskennellä yhdessä, millä perusteella kielletään perheen ulkopuolisen työvoiman paIkkaaminen?
Mihinkään edellä mainittuun rajoitukseen ei
ole selvää taloudellista perustetta. Kysymys on
aina mielivaltaisesta poliittisesta rajanvedosta,
jollaiset eivät sovi yhteen oikeusvaltion tavoitteiden kanssa. Mikäli tällaiset rajoitukset taas
tehoavat, eli mikäli niillä on merkitystä taloudellisen toiminnan estämisessä, ne ovat yleensä
haitallisia. Tiettyjen toimintamuotojen - esimerkiksi huumekaupan - mahdollisessa kieltämisessä on kysymys sallitun toimeliaisuuden
alan laajuudesta, jota ei pidä sekoittaa edellä
hahmotettuun toimeliaisuuden syvyyteen.
On siis mahdotonta kieltää yksityisomistusta
ja taloudellisesti vahingollista yrittää estää sen
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syventyminen täydeksi kapitalismiksi. Yksityisomistus kehittyy, mikäli sitä ei erityisesti
estetä (Kornai, 1990) .
. Yksityisomistuksella voidaan itäisen Euroopan taustaa vasten nähdä olevan poliittista itseisarvoakin. Laajalle levinnyttä. yksityistä
omistusta pidetään tapahtuneen poliittisen
muutoksen palautumattomuuden yhteiskunnallisena takeena. Yksityistäminen on keskeinen
tapa muuttaa yhteiskunnan rakenne. Laveassa
yhteiskuntapoliittisessa katsannossa erilaisia
yksityistämistapoja onkin syytä harkita ensisijaisesti tällä perusteella, ei esimerkiksi niiden
valtiontaloudellisen vaikutuksen valossa.
Yksityisen tuotannon salliminen ja pienyritysten yksityistäminen

Yksityistäminen on helpointa aloittaa ns. pikkuyksityistämisestä, ts. vähittäiskauppojen,
työpajojen ja palveluliikkeiden myymisestä niiden johtajille, työntekijöille tai muille kiinnostuneille. Samaan luokkaan kuuluu myös valtion
vuokra-asuntojen, kesämökkipalstojen ja viljelypalstojen yksityistäminen.
On useita syitä pienyritysten yksityistämisen
ensisijaisuudelle. Ensiksi pikkuyksityistäminen
on yleisesti vähemmän kiistanalaista kuin suurtuotannon yksityistäminen. Esimerkiksi Neuvostoliitossa pienyritysten yksityistämistä kannatti vuoden 1989 lopulla 73 prosenttia väestöstä ja vastusti vain 17 prosenttia (Voprosy
ekonomiki 1990: 6, s. 111-115). Suurien teollisuuslaitosten yksityistämistä kannatti saman
tutkimuksen mukaan vain 22 prosenttia väestöstä. Maapalstojen yksityistämisen kannattajia oli 87 prosenttia. Myöhemmin yksityisen
tuotannon kannattajien lukumäärä on selvästi
lisääntynyt (Shpilko, 1991).
Toiseksi pienyritysten yksityistämisen vaatimat pääomat ovat vähäisiä, mutta - kolmanneksi - tämän sektorin tehostamisen välittömät vaikutukset kansalaisten elintasoon voivat
olla huomattavat. Edelleen pikkyksityistäminen
sopii tehtäväksi spontaanisti, joskin mielellään
valvotusti. Pääomien arviointi ei ole kovinkaan
suuri ongelma, ja virkamiehiä tarvitaan lähinnä valvontaan ja rekisteröintiin. Viidenneksi
pikkuyksityistäminen luo omistajia ja saattaa
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neutralisoida m$dollista väestön ylimääräistä ostovoimaa nopeasti. Ja viimein, koska pienyrityksiä kansallistettiin joissain sosialistisissa maissa vielä 1960-, ja jopa 1970-luvulla,
omaisuuden palauttamista entisille omistajille
voidaan luontevasti käyttää yksityistämismenetelmänä.
Toisaalta on muistettava, ettei kaikkea tällaiseen yksityistämiseen sopivaa omaisuutta
välttämättä haluta ostaa. Niinpä pitkäaikaiset
valtion omistaman asunnon vuokralaiset katsovat heille jo de facto muodostuneen omistusoikeuden, eivätkä he useinkaan halunne maksaa suuria summia tämän oikeuden virallistamisesta. Edelleen monet pienetkin kauppa- ja
palvelulaitokset ovat paikallisia monopoleja,
joiden yksityistäminen edellyttäisi kilpailun
luomista tai valvontaa. On myös muistettava
spontaaneihin yksityistämisiin liittyvät yleiset
kielteiset puolet. Niistä monet koskevat pikkuyksityistämistäkin.
Myyminen vai lahjoittaminen?

Useat itäisen Euroopan maat - ainakin Unkari, Puola ja Neuvostoliitto - päätyivät alun
perin sille kannalle, että myyminen olisi valtionomaisuuden luontevin yksityistämisen tapa.
Toisaalta voidaan esittää perusteluja sille, miksi valtionomaisuuden jakaminen väestön kesken olisi paras menettely. Käytännössä erilaiset sekastrategiat näyttävät olevan paitsi poliittisesti helpoimmin läpivietävissä, myös aidosti
toisiaan täydentäviä. Mikäli valtionomaisuus
halutaan yksityistää niin nopeasti kuin vakauttamisen ja tehostamisen tavoitteiden kannalta
olisi tarpeen, ei yhtään käyttökelpoista menetelmää ole syytä laiminlyödä.
Perusteluja valtionomaisuuden myymiselle
yksityistämisen ensisijaisena menetelmänä on
ainakin seitsemän. (1) Voidaan väittää, ettei
sen vaihtoehto, lahjoittaminen, ole eri syistä
käypä menettely. (2) Myynti luo uudelle omistajalle kannusteen kantaa huolta vastikkeella
hankitun omaisuuden arvosta. (3) Omaisuuden
myyntiä. voidaan käyttää kotitalouksien mahdollisen liiallisen ostovoiman neutralisoimi seen. (4) Omaisuuden myynti tuo valtiolle tuloja, joita tarvitaan mm. ulkomaanvelan mak-
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samiseen, sosiaaliturvan järjestämiseen ja budjetin tasapainottamiseen. (5) Myymällä omaisuutta ulkomaisille sijoittajille tuodaan maahan
kipeästi kaivattua pääomaa. (6) Myyminen luo
tehokkaan omistuksen jakautuman suhteessa
vallitsevaan varallisuuden jakoon. Ne, jotka
haluavat maksaa eniten, saavat omaisuuden. Ja
viimein, (7) sen jälkeen kun omaisuuden arvo
on saatu määritettyä, sen myynti on teknisesti
helppo järjestää.
Niin vahvoilta kuin perustelut myynnin puolesta vaikuttavatkin, tähän menettelyyn liittyy
myös suuria ongelmia. (1) Myytävät yritykset
on arvioitava ja mahdollisesti saneerattava ennenmyyntiä. Koska yritykset eivät ole koskaan
toimineet normaalissa markkinaympäristössä,
niiden odotettavissa olevaan arvoon liittyy
poikkeuksellisen suurta epävarmuutta. Myyntihinnan olisi kuitenkin oltava mahdollisimman
oikea, jotta kysymys olisi kaupasta eikä mahdollisesti tahattomasta lahjoituksesta. Jos omaisuus myydään todellista arvoaan alhaisemmalla
hinnalla, hyötyjät ovat niitä ihmisiä, joilla alun
perinkin oli tarpeeksi varallisuutta osakkeiden
ostamiseen. Korruptiomahdollisuudet ovat ilmeiset.
Yritysten arviointi vie huomattavasti aikaa,
työtä ja - eritoten, kun joudutaan käyttämään
ulkomaisia konsultteja - rahaa. Käytännössä
arviointi on saattanut maksaa jopa kymmeniä
prosentteja lopullisesta myyntihinnasta! Täsmällisyyttä tavoittelevan arvioinnin vaihtoehtona on omaisuuden arvon iterointi osakkeiden
vähittäisellä, esimerkiksi 10 prosenttia osakekannasta kerrallaan kattavalla myynnillä niin,
että edellisen osake-erän kauppahinta määrää
seuraavan erän lähtöhinnan.
(2) Useimmissa siirtymämaissa kotimaista
varallisuutta yritysten ostamiseen tavoitellulla
vauhdilla ja oikeudenmukaisilla hinnoilla ei
yksinkertaisesti ole tai se on käsissä, joihin yritystoimintaa ei haluta antaa. Arvioiden mukaan
kotitalouksien likvidi varallisuus on eri maissa vain 10-20 prosenttia teollisuuden kirjanpitoarvosta. Kotimaisia ostajia joko ei ole tai
myynnillä saadaan vain hyvin alhaisia hintoja. Varallisuutta on usein kertynyt, joko vanhan järjestelmän luomien poliittisten etuoikeuksien, tai suoranaisesti rikollisen toiminnan

kautta. Yksity,stämisestä ei haluta rahan pesemisen tapaa. ~
VaihtoEfhdoksi jää joko.ostamisen rahoittaminen massiivisella luototuksella tai ulkomaisten ostajien hyväksyminen. Edellinen voi olla
vaarallista vakauttamismielessä, ja jälkimmäiseen liittyy suvereenisuusongelma. Puolassa on
juuri tällä perusteella vastustettu ulkomaisten
sijoittajien ehdottamaa velkojen vaihtamista
varallisuuteen. Toisaalta on epäselvää, kuinka
paljon yksityistä ulkomaista pääomaa entisiin
Itä-Euroopan maihin on kaiken kaikkiaan tulossa.
(3) Koska yritysten myyntikuntoon saattaminen on työlästä ja ostajilla niukasti pääomaa,
yksityistäminen myynnin kautta on väistämättä
hidasta. Tämä on nähty yksityistämista harjoittaneissa, tavattoman paljon vauraammissa
länsimaissakin. Puolan yksityistämisohjelmassa
onnistuttiin ensimmäisen vuoden aikana myymään vain noin puoli tusinaa suuryritystä. Tätä
vauhtia teollisuuden yksityistäminen veisi vuosikymmeniä tai kauemmin. Tämä on aivan liian hidasta, mikäli tavoitellaan yhteiskuntarakenteen muutosta, tai epäillään mahdollisuutta vakauttaa talous, joka on pääosin valtion
omistuksessa.
(4) Kun yritykset tulevat myyntiin yksi kerrallaan, niistä jokainen voidaan nostaa poliittisesti kiistanalaiseksierityistapaukseksi. Poliittisen vastareaktion vaara on siksi suuri. Tämä
on koettu sekä Puolassa että Unkarissa.
(5) Myyminen ja toissijaisten markkinoiden
kehittäminen edellyttävät sellaisia rahoituslaitoksia, joita ei vielä ole kaikissa itäisen Euroopan maissa olemassa. Tässä suhteessa rahoitussektorin toimivuus on edistyneimmissäkin
maissa eli Puolassa ja Unkarissa varsin puutteellinen.
Vaihtoehtona valtion yritystenmyymiselle
on esitetty niiden osakkeiden jakamista ilmaiseksi, esimerkiksi kaikkien täysikäisten kansalaisten kesken. Tämä ajatus on ollut alusta alkaen osa Tshekkoslovakian siirtymästrategiaa,
ja sen suosio on vuoden 1991 aikana voimis:6 Tosin Tshekkoslovakiassa rahojen alkuperän ei
ennen syksyä 1991 haluttu muodostuvan ongelmaksi.
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tunut selvästi Romaniassa ja Puolassakin. Näissä maissa on päätetty jakaa osa teollisuuden
osakepääomasta koko väestön kesken. Lahjoittamisella olisi useita etuja. (1) Yritysten arvon
arviointi jäisi pois, mikä säästäisi aikaa, työtä
ja rahaa. (2) Lahjoittaminen on periaatteessa
mahdollista toteuttaa hyvin nopeasti. Käytän:..
nön ongelmat voivat tosin olla varsin huomattavat. (3) Jos yritysten osakkeet jaettaisiin ilmaiseksi, kenelläkään ei olisi vaaraa menettää
omaisuuttaan sen jälkeen kun osakkeiden arvot määräytyisivät toissijaismarkkinoilla.
Osakkeiden jakaminen on eräässä mielessä oikeudenmukaista. Kaikki vaurastuisivat, onnekkaat tosin enemmän kuin toiset. Tuottojen jakautumista voitaisiin tasoittaa jakamalla osakenippuja tai - mikä olisi käytännön syistä
yksinkertaisempaa - itse tuotantolaitokset
omistavien investointirahastojen osakkeiden
nippuja.
Viimeksi mainittu seikka sopii tosin myös
myyntimenettelyyn. Tuntuu luontevalta luoda
kansalaisten välittömän omistuksen kohteeksi
institutionaalisia sijoittajia. Ne mahdollistavat
riskintasauksen tavalla, joka tuntuu välttämättömältä luotaessa uusia omistusmuotoja huonosti tunnettuun ja heikosti ennakoitavissa olevaan ympäristöön.
Toisaalta lahjoittamiseenkin liittyy pulmansao (1) Lahjoittaminen merkitsisi, että valtion
budjetti ja maan ulkomaiset velkojat jäisivät
vaille niitä tuloja, jotka syntyisivät valtionyritysten myymisestä. 7 (2) Lahjoituksen kautta
syntyneistä omistajista monet eivät välttämättä vaalisi omaisuuttaan parhaalla mahdollisella tavalla. Verrattuna myyntiin, omistajia olisi
ilmeisestikin enemmän ja omaisuus vastikkeetta saatua. (3) Lahjoituksen myötä syntyisi uusia osakkeenomistajia maan aikuisväestön verran. Tämä tuottaisi käytännön ongelmia esimerkiksi osakerekisterin pitämisen, yhtiökokousten järjestämisen ja muun osakkeenomistajien palvelun kannalta. Syntyvät kustannukset voisivat olla erittäin huomattavat. Toisaalta kovin laajalle levinnyt omistus tekisi omis7 On toisaalta muistettava, että periaatteessa myymisestä saatavat tulot eivät poikkea niistä, jotka on
saatavissa lahjoittamisen jälkeen käytäntöön otettavalla voittoverolla.
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tajien määräysvallan toteuttamisen hankalaksi.
(4) Vaikka lahjoittaminen olisikin oikeudenmukaisempi ratkaisu kuin myyminen, siihenkin
liittyy jakaumavaikutuksensa. (5) Kullekin kotitaloudelle tuleva osuus jaettavasta varallisuudesta ei välttämättä olisi· niin suuri, että sillä
olisi haluttu vaikutus kotitalouksien käsityksiin
omasta luokka-asemastaan. (6) Lahjoituksella
voi hyvin olla makrotason varallisuusvaikutuksia kulutuskysyntään. Tämä ei sovi hyvin yhteen välttämättömäksi nähdyn vakauttamisen
kanssa.
Ehkä tärkeimpiä perusteita osakkeiden ilmaisjakoa vastaan ovat budjettitulojen poisjääminen ja lähtötilanteessa liian lavealIe hajoava omistus. Kunkin omistajan hyvinvointi riippuisi vain hivenen yksittäisten yritysten tuloista. Yritysjohdon valvonta olisi lähes mahdotonta. Mikäli kotitalouksille jaettaisiin yritysten
sijasta esimerkiksi holdingyhtiöiden osakkeita,
pulma kuitenkin lievenisi selvästi.
Lahjoittaminen on luonteva vaihtoehto myymiselle, jonka vaikeudesta taas on jo kokemuksia. Sekä Puolassa, Tshekkoslovakiassa että
Romaniassa voimaan tulleen tai esitetyn yksityistämislainsäädännön mukaan osa valtionyritysten osakkeista lahjoitetaankin väestölle.
Kuinka valtionomaisuus lahjoitetaan?
Valtionomaisuuden lahjoittamisesta koko väestölle ei ole juurikaan esimerkkejä. Britannian 1970-luvun labour-hallitus harkitsi tätä vaihtoehtoa Pohjanmeren öljyn hallinnassa, mutta
ajatuksesta luovuttiin. Syynä luopumiseen olivat tiettävästi ainakin seuraavat seikat: (1) kunkin kotitalouden saama varallisuuden lisäys
olisi jäänyt niukaksi, (2) Britannian hallituksella ei ollut jatkuvasti ajan tasalla olevaa tapaa tavoittaa koko aikuisväestöänsä osakekirjojen jakoa ja kuittien saamista varten ja (3)
riittävää tietokonejärjestelmää jaosta syntyvän
tiedoston hallintaa varten ei ollut kuviteltavissa. 8
8 Henkilökohtainen tiedonanto valmistelutyössä
mukana olleelta virkamieheltä. Laajasta suosiosta
huolimatta yksityistämiskuponkien käyttöön näyttää
liittyvän varsin merkittäviä periaatteellisia ongelmia.
Ensiksikin on epäselvää, mitä etuisuuksia käyttötarkoituksiltaan rajatun kvasirahan jakaminen tarjoaa
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Vuosina, 1990ja 1991 on esitetty useita malleja siitä, kuinka valtionomaisuus voitaisiin jakaa väestön kesken (ks. esim. Borensztein Kumar, 1991). Yhden ensimmäisistä esitti Fei.,
ge (1990) Neuvostoliittoa·varten. Tämän ehdotuksen mukaan kukin kansalainen saisi 'kansalaisosakkeen' eli osuuden kaikkien noin 46
000 valtionyrityksen osakkeista. Hallinnolliset
ja yritysjohdon valvonnan vaikeudet tekevät
tästä ehdotuksesta ilmeisen toteuttamiskelvottoman.
Lipton ja Sachs (1990b) ovat esittäneet Puolalle yksityiskohtaisesti kehitellyn mallin, joka
perustuu yritysten osakkeet omistavien rahoituslaitosten osakkeiden jakoon väestölle. Valtionyritysten osakkeista puolet jaettaisiin useille rahoituslaitoksille (investointirahastot, pankit, eläkerahastot), jotka valvoisivat yritysjohtoa. Osa osakkeista jaettaisiin työntekijöille ja
yritysjohdolle ja suurehko osa (ehkä 35 prosenttia) jäisi valtiolle myöhempää myyntiä varten. Investointirahastojen osakkeet (ehkä 20
prosenttia kaikista) jaettaisiin väestölle.
Tätä ehdotusta on arvosteltu lähinnä siitä,
että valtion asema omistajana jäisi osakkeiden
myyntiin saakka käytännössä keskeiseksi. Toisessa, Blanchardin ja muiden ehdotuksessa
(1991) osakkeiden omistajia olisivat erityiset
yksityisomisteiset yksityistämislaitokset. Niille
olisi asetettu määräaikainen elinikä, jonka kuluessa ne saneeraisivat ja myisivät omistukseensa annetut yritykset.
Toinen lähestymistapa omaisuuden lahjoittamiseen perustuu yksityistämiskuponkien käyttöön. Tätä lähestymistapaa ollaan toteuttamassa
verrattuna varsinaisen rahan (ts. luoton) tai suoraan
osakkeiden jakamiseen. Toiseksi, mikäli kupongeilla
on tarkoitus ostaa suoraan yritysten osakkeita, kansalaisten saatavilla oleva informaatio ja syntyvien
osakemarkkinoiden tehokkuus joutuu varsin kovalle koetukselle. Kolmanneksi syntyvän varallisuuden
hallintajärjestelmän hoito tulee olemaan erittäin vaativaa. Osin nämä pulinat lieventyvät, jos kansalaisten ostettavaksi tulee yritysten sijasta holdingyhtiöiden osakkeita. Verrattuna osakkeiden jakoon näyttäisivät kuponkien käyttämisen mahdolliset etuisuudet lähinnä liittyvän liberalistiseen valinnan vapausajatteluun. Tältä kannalta on myös johdonmukaista
vastustaa uusiksi valtionbyrokratioiksi nähtyjä holdingyhtiöitä.

Tshekkoslovakiassa, mahdollisesti Romaniassa ja syksystä 1991 lähtien myös Puolassa
(Grosfeld - Hare, 1991; Cre.ating, 1991).
Yksityistämiskupongit ovat kvasirahaa, jota
hallitus jakaa väestölle joko ilmaiseksi tai nimellistä korvausta vastaan. Kupongeilla voidaan ostaa yksityistettävien valtionyritysten
osakkeita. Joissain ehdotuksissa kuponkien
myyminen ja ostaminen olisi sallittua.
Suhtautuminen entisiin omistajiin
Osakkeiden ilmaisjakoa voidaan ideologisesti
perustella sillä, että näin valtionomistus käytännössä annetaan niille, joille sen on koko sosialismin ajan sanottu kuuluvan, koko kansalle. Investoinnit on rahoitettu koko väestön sääs-'
tämisellä. Tätä perustelua vastaan voidaan asettaa kansallistamista edeltäneiden omistajien
oikeudet.
Omaisuus kansallistettiin monessa tapauksessa ilman korvausta. Siirtymätalouksien hallitukset eivät yleensä tunnusta (ainakaan kaikkien) aiempien kansallistamisten laillisuutta.
Tulisiko entisille omistajille maksaa jälkikäteen
korvaus tai tulisiko aikoinaan kansallistettu
omaisuus peräti palauttaa heille tai heidän jäI..;
keläisilleen?
Tämä ongelma koskee lähinnä maaomaisuutta ja kiinteistöjä, joiden nykyarvon yhteys
vuosikymmeniä sitten tapahtunutta kansallistamista edeltäneeseen arvoon on vielä osoitettavissa. Eräissä itäisen Euroopan maissa pientuotanon ja kaupan kansallistaminen kuitenkin jatkui aivan viime vuosikymmenille saakka. 9
Myös näissä tapauksissa on olemassa yhteys
nyky- ja historiallisen arvon välillä. Sen sijaan
tehdasteollisuuden osalta tämän yhteyden
osoittaminen olisi kovin vaikeaa.
Perustelut entisten omistajien oikeuksien
kunnioittamiselle ovat poliittisia ja muotojuridisia. Niiden mukaisia päätöksiä on tehty
Tshekkoslovakiassa, eräissä Neuvostoliiton tasavalloissa ja viimeksi Unkarissa, jonka hallitus hyväksyi keväällä 1991 ns. kompensaatiolain.
9 Bulgariassa kansallistettiin asuntoja vielä 1980luvun puoli välissä.
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Unkarissa korvaus maksetaan 'entisille omistajille kuponkeina, joita voidaan käyttää joko
kiinteän omaisuuden (maa, kiinteistöt; asunnot)
tai yksityistettäväksi tulevien valtion yritysten
osakkeiden ostoon.
Vaikka Unkarin kompensaatiolaissa valittu
korvaustapa on paremmin perusteltavissa kuin
aikaisemman omaisuuden palauttaminen, taloudelliselta kannalta päätöksiä kompensaatioista
voidaan arvostella hyvin perustein. Ne luovat
tilapäistä epävarmuutta omistussuhteista, mikä
estää investointeja ja ulkomaisia suoria sijoituksia. Kompensaatiot ovat myös inflatorisia,
rasittavat budjettia ja saattavat sekoittaa pääomamarkkinat (Lainela- Sutela, 1991). Niiden suosio itäisessä Euroopassa on valitettava
esimerkki poliittisten tavoitteiden ensisijaisuudesta taloudellisiin nähden. 10
Yksityistäminen siirtymän vaiheituksessa

Siirtymän osien - vakauttaminen, vapauttaminen, yksityistäminen ja rakennemuutos - yhteensovittamisesta ja ajallisesta kytkemisestä
on kirjoitettu paljon. Käytännön myötä on yleisesti päädytty käsitykseen, ettei ole yhtä optimaalista vaiheitus- eli sekvensointistrategiaa.
Ratkaisu on paljolti riippuvainen maan talou-'dellisesta rakenteesta, sen epätasapainon tilasta,
mahdollisuuksista nopeaan kansainväliseen
avautumiseen sekä poliittisen järjestelmän ominaisuuksista.
Silti vaiheittamiskeskustelu ei ole ollut pelkkää ajanhukkaa, kuten Schrettl (1991) väittää.
Kuten edellä huomautettiin, second best- ja
polkuriippuvuustekijät tekevät vaiheituksen
merkitykselliseksi.
Tällä hetkellä erimielisyys keskittyy yhtäältä
vaihdettavuuden . ja toisaalta yksityistämisen
tarkoituksenmukaiseen sijaan siirtymästrategiassa (Portes, 1991). Nopeaa yksityistämistä
puolletaan sekä tehokkuus- että vakauttamisperusteilla (esim. Blommestein ja kumpp.,
1991; Lipton - Sachs, 1990b). Toisaalta argu10 Richard Portesin (1991, s. 5) sanoin: » ... voitaisiin odottaa, että jokainen, joka ymmärtää jotain
investoinneista, tunnustaa, että omaisuuden palauttaminen on· taloudellisesti katastrofi».
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mentoidaan, että päätännän hajauttaminen ja
kilpailullisuuden lisääminen ovat ennakkoehtoja merkitykselliselle yksityistämiselle (Bra~
bant, 1991; Nuti, 1991).
Mikäli kannatetaan nopeaa yksityistämistä,
avoinna on lähinnä kolme mahdollisuutta eli
spontaani yksityistäminen, ulkomaisille sijoittajille myyminen sekä osakkeiden ilmaisjako.
Puola ja Tshekkoslovakia ovat selvimmin nopeuietun yksityistämisen kannalla, kun taas
Unkarissa jatketaan edelleen suuryritysten
myymiseen perustuvaa ja väistämättä hitaampaa linjaa. Maiden linjaerot merkitsevät, että
eri vaihtoehdot tullaan kokeilemaan käytännössä.
Koska tilanne yksityistämislainsäädännössä
ja -käytännössä elää jatkuvasti, ei tässä artikkelissa ole mahdollista kuvata eri maissa valittuja käytännön menetelmiä. Tätä kirjoitettaessa näyttää kuitenkin siltä, että vain Unkari
jatkaa pääasiallisesti englantilaistyyppisen valtionyritysten myynnin linjalla - kuitenkin
niin, että spontaanin yksityistämisen suosio on
kasvanut. Muut maat ovat yleensä päätyneet
sekastrategioihin, joissa osa suuryritysten osakkeista myydään ja osa jaetaan ilmaiseksi sekä
koko väestölle että nykyisen yrityksen työntekijöille. Myös jonkinlaisia holdingyhtiöratkaisuja toteutetaan eri maissa.
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