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Katsaus erääseen  
normaaliin talouteen

Iikka Korhonen
Tutkimuspäällikkö

suomen Pankki, siirtymätalouksien tutkimuslaitos

jos ottaa huomioon Venäjän talouden merki-
tyksen suomelle, on oikeastaan hämmentävää, 
että Venäjän taloudesta on edellisen kerran il-
mestynyt suomenkielinen yleisesitys vuonna 
2000 (rautava ja sutela 2000). Pitkän linjan 
Venäjä-tutkijan Pekka sutelan uusi teos antaa 
kuitenkin lukijalle varsin hyvät eväät tajuta 
sekä Venäjän talouden tämänhetkistä tilannet-
ta että nykytilanteeseen johtanutta tietä. teos 
ei ole varsinainen oppikirja, mutta tarjoaa kui-
tenkin lähdeluettelossaan varsin laajan kattauk-
sen Venäjää ja siirtymätalouksia koskevaa etu-
rivin tutkimusta. 

kirjalla on kaksi vahvuutta: pitkäaikaisen 
kokemuksen tuoma näkemys Venäjän talouden 
ominaispiirteistä ja arvio siitä, miten Venäjä 
vertautuu muihin talouksiin tässä maailmassa. 
joskus tutkijoilla on tapana esittää omat tutki-
muskohteensa ja -intressinsä kovin erikoisina 
ja ainutkertaisina, mutta tylsä totuus tietenkin 
on, että maailman talouksilla ja yhteiskunnilla 
on usein hyvin paljon yhteistä, eikä Venäjä ole 
tässä suhteessa poikkeus (katso myös shleifer 
ja treisman 2004). 

ruplan maa käsittelee johdonmukaisesti 
esimerkiksi erilaisten energiantuottajamaiden 
yhtäläisyyksiä, mutta ottaa myös huomioon Ve-
näjän talouteen vaikuttavat historialliset ja 
maantieteelliset erikoispiirteet. Venäjä on maa-
ilman suurin maa, mikä asettaa omat vaatimuk-
sensa mm. liikenneinfrastruktuurille. Lisäksi 
Venäjä on Neuvostoliiton osittain utopistisen 
yhteiskuntakokeilun suurin ja merkittävin pe-
rijävaltio, ja monet Neuvostoliitossa tehdyt 
valinnat vaikuttavat edelleen Venäjän todelli-
suuteen. esimerkiksi demokraattisessa markki-
nataloudessa taloudellista toimintaa ei olisi 
perustettu niin laajassa mittakaavassa ilmastol-
taan niin ikäviin olosuhteisiin kuin Neuvosto-
liitossa tehtiin, eikä näihin talvella hyvin kyl-
miin ja kesällä ikävän helteisiin kaupunkeihin 
olisi ainakaan määrätty asumaan niin paljon 
ihmisiä (Hill ja Gaddy 2003).

ruplan maa käyttää osan sivuistaan tämän 
Neuvostoliiton (ja osaksi myös tsaarien Venä-
jän) perinnön arviointiin siltä osin, kun se vai-
kuttaa nykyhetkeen ja tulevaisuuteen. toinen 
merkittävä teema kirjan alkupuoliskolla on 
Neuvostoliiton siirtyminen kohti markkinata-
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loutta ja nyky-Venäjää 1980-luvun jälkipuolis-
kolla ja 1990-luvun alussa. entisen Neuvosto-
liiton alueella järjestelmämuutos oli selvästi 
vaikeampi prosessi kuin keski- ja itä-euroo-
pan maissa, kuten esimerkiksi Puolassa ja un-
karissa. monissa kie-maissa siirtymä kohti 
markkinataloutta ja demokratiaa oli samalla 
myös siirtymä pois Neuvostoliiton etupiiristä, 
mikä antoi poliittista tukea uudistuksille. Näil-
lä maille, mukaan lukien Baltian maat, oli myös 
lähes alusta asti tarjolla eu-jäsenyys uudistuk-
sia ohjaavana maalina. Venäjällä tätä mahdolli-
suutta ja politiikka-ankkuria ei koskaan ollut. 
kirjassa ruplan maa suhtaudutaan varsin ym-
märtäväisesti uuden Venäjän aivan alkuaikojen 
talouspolitiikkaan, mikä on mielestäni täysin 
oikein. Vuonna 1990 ja 1991 päätöksentekijöil-
le oli enää hyvin vähän aitoja vaihtoehtoja jäl-
jellä koko valtiokoneiston (ja valtion!) murtu-
essa alta. Niinpä fantasiat kovin yksityiskohtai-
sesti suunnitelluista asteittaisista uudistuksista 
eivät olleet eivätkä ole uskottavia. Neuvostoliit-
to olisi ehkä saattanut valita uudistuksissaan 
kiinan tien – vuonna 1980. mau (1999)1 esittää 
monia argumentteja tämän näkökannan puo-
lesta.

Venäjän talouden ominaispiirteistä energia 
ja energiariippuvuus saavat kirjassa ansaitusti 
oman lukunsa. Venäjä kilpailee saudi-arabian 
kanssa maailman suurimman öljynviejän titte-
listä ja on mm. eu-maiden suurin maakaasun 
lähde. kirjassa kuvataan varsin hyvin Venäjän 
energiasektorin tulevaisuuden mahdollisia ke-
hityskulkuja, ja kaikille niille on yhteistä uusien 
investointien mittava tarve. suuri osa inves-
toinneista ja niissä tarvittavasta osaamisesta on 
tuotava ulkomailta.

Vaikka energia tuo Venäjälle yli 70 % sen 
vientituloista ja keskushallinnolle noin puolet 
sen verotuloista, energiasektori työllistää suo-
raan alle kaksi prosenttia työvoimasta. Ylivoi-
mainen enemmistö venäläisistä siis joutuu 
hankkimaan elantonsa muualta kuin energia-
sektorilta. Venäjän kahta viime vuosikymmentä 
leimaakin mm. palvelusektorin ja sen tuotta-
vuuden nopea nousu. toisaalta teollisuuden 
osuus tuotannosta supistui selvästi Neuvosto-
liiton yliteollistuneista ajoista. kahden viime 
vuosikymmenen aikana venäläinen teollisuus ei 
ole pystynyt juurikaan saamaan aikaan tuottei-
ta, joilla olisi kysyntää maailmanmarkkinoilla. 
Viime vuosina jopa venäläinen aseteollisuus 
näyttää menettäneen kilpailukykyään perintei-
sillä markkinoillaan mm. intiassa ja kiinassa. 

Valmistavassa teollisuudessa Venäjä ei pysty 
kilpailemaan pelkillä kustannuksilla esimerkik-
si kiinan kanssa, jossa keskipalkka on edelleen 
vain murto-osa Venäjän vastaavasta. toisaalta 
loikka saksan tai suomen tyyliseen korkean 
jalostusarvon tuotteiden valmistukseen antaa 
edelleen odottaa itseään. apua on etsitty erilai-
sista modernisaatio-, innovaatio- ja diversifi-
kaatio-ohjelmista, joiden varsinaiset tulokset 
eivät ainakaan vielä ole olleet toiveiden mukai-
sia. Haastava liiketoimintaympäristö (usein 
eufemismi korruptiolle ja viranomaisten mieli-
vallalle) asettaa omat rajansa sille, millainen 
liiketoiminta voi kasvaa. tänä vuonna tapahtu-
nut liittyminen Wto:hon on antanut joillekin 
toiveita asioiden kehittymisestä parempaan 
suuntaan.

ruplan maa -kirja päättyy pohdintoihin sii-
tä, millaiseksi Vladimir Putinin kolmas presi-
denttikausi muodostuu ja mitä tämä kaikki 
merkitsee suomelle. sutela taipuu ajattele-
maan, että Putin tajuaa jonkinlaisen muutok-
sen tarpeen, mutta on epäselvää voidaanko 1  Tunnetaan myös otsikolla “Anti-Stiglitz”.
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edes osaa tarvittavista uudistuksista kuitenkaan 
tehdä. Budjetin painotuksia, yksityistämisen 
etenemistä sekä energiasektorin uudistuksia 
seuraamalla voi kuitenkin yrittää hahmottaa 
muutosten suuntaa. suomelle naapurin talou-
den kehitys on hyvin tärkeää, ja ainakin tähän 
mennessä suomalaiset yritykset ovat onnistu-
neet saavuttamaan venäläiset markkinat ja ku-
luttajat varsin hyvin; suomi näyttäytyy mm. 
Venäjän investointitilastoissa selvästi kokoaan 
suurempana. ruplan maa -kirja näkee tämän 
johtuvan osaksi suomalaisten pitkästä koke-
muksesta Venäjällä ja jonkinlaisesta ymmärryk-
sestä siitä, miten venäläisten partnerien kanssa 
toimitaan. tämä pitänee paikkansa, ja Pekka 
sutelalla on ollut oma osansa tämän ymmärryk-
sen edistämisessä. □

Kirjallisuus

Hill, F. ja Gaddy, C.G., (2003), the siberian Curse: 
How Communist Planners Left Russia Out in the 
Cold, Brookings, Washington d.C.

mau, V. (1999), ”russian economic reforms as Per-
ceived by Western Critics”, BoFit online 
12/99, Helsinki.

rautava, j. ja sutela, P. (2000), Venäläinen markki-
natalous, WsoY, Helsinki.

shleifer, a. ja treisman, d. (2004), ”a Normal 
Country”, Foreign Affairs 83: 20–38. 


