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Berliinin muurin murtuminen ja neuvostolii
ton hajoaminen vuonna 1991 yllättivät kaikki
tarkkailijat, taloustieteilijät mukaan lukien.
neuvostotalous oli selvästikin tullut tiensä pää
hän, ja tavoitteeksi asetettiin länsimainen mark
kinatalous. kenelläkään ei kuitenkaan ollut
tarjota esimerkkiä siitä, kuinka siirtyminen ta
lousjärjestelmästä toiseen tulisi toteuttaa. ta
louden vapauttaminen, vakauttaminen ja yksi
tyistäminen nousivat nopeasti alkuvaiheen oh
jenuoriksi. Verrattain pian kävi kuitenkin sel
väksi, että nämä eivät ole millään lailla riittäviä
edellytyksiä toimiville markkinoille. siirtymäta
louksien suurimmaksi haasteeksi onkin noussut
julkisen vallan toiminnan muuttaminen vastaa
maan avoimen markkinatalouden vaatimuksia
(shleifer, 1997). siirtymätalouksien kokemukset
ovat osaltaan auttaneet korostamaan instituu
tioiden, oikeusvaltioperiaatteen ja koko julkisen
sektorin toimintaa talouksien kehityksessä.

Venäjällä julkiseen sektoriin liittyvät haas
teet ovat erityisen polttavia johtuen muodolli
sesti federalistisesta valtiomuodosta, pitkistä
välimatkoista sekä demokraattisen tradition
puutteesta. Päätösvaltaa hajautettiin keskusval
lalta alue ja paikallistasoille liki koko 1990
luvun ajan, osin tietoisesti ja osin puolivahin
gossa olosuhteiden pakosta. huomattava osa
vallan hajauttamisesta perustui yksittäisiin,
usein salaisiin, sopimuksiin keskusvallan ja
alueiden välillä. seurauksena oli jo 1990luvun
puoliväliin mennessä epävirallisten, keskenään
ristiriitaisten määräysten muodostama vallan
jako, joka asetti eri alueet myös taloudellisesti
keskenään hyvin eriarvoiseen asemaan. tämä
johti markkinoiden pirstaloitumiseen ja mm.
alueittain vaihteleviin määräyksiin verotuksesta
sekä markkinoillepääsystä. suuryritysten neu
votteluvoima suhteessa julkiseen valtaan saattoi
yksittäisellä alueella olla huomattava, mistä
seurannutta taloudellisen ja poliittisen vallan
yhteenkietoutumista erityisesti aluetasolla on
kin pidetty eräänä merkittävänä syynä Venäjän
1990luvun heikkoon talouskehitykseen. siksi
alue ja paikallistason toiminnan tutkiminen on
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keskeistä Venäjän talouden siirtymävaiheen
analysoinnissa.

Väitöskirjassani käsittelen kolmea Venäjän
alue ja paikallistason kehitykseen liittyvää tee
maa. kirjan ensimmäisessä artikkelissa tarkas
telen verokilpailua siirtymätalousmaassa staat
tisen teoreettisen mallin avulla. Malli perustuu
klassiseen ZodrowMieszkowsky (1986) vero
kilpailumalliin, jossa alueellisista veroista ja
julkishyödykkeistä päättää hyväntahtoinen pää
töksentekijä. Mallissa alueet verottavat liikku
vaa pääomaa ja kilpailu alueiden välillä johtaa
tasapainoon, jossa veroasteet ovat kuluttajan
hyvinvoinnin kannalta liian alhaisia.

tarkasteltaessa alueiden välistä kilpailua
Venäjän kaltaisessa siirtymätalousmaassa tun
tuu luontevalta olettaa, että talouden rakenne
poikkeaa totutusta. oletetaan Blanchardia
(1997) mukaillen että siirtymätaloudessa tuo
tantoa on sekä vanhalla, tuottamattomalla (en
tisellä) valtiosektorilla että uudella, tuottavalla,
yksityisellä sektorilla. Lisäksi on perusteltua
olettaa, että päätöksentekijät eivät ole yksin
omaan hyväntahtoisia, vaan että heillä on omia
intressejään nimenomaan vanhan sektorin tuo
tannossa. on paljon empiirisiä havaintoja siitä,
että päätöksentekijät voivat saada suoraa rahal
lista hyötyä vanhan sektorin voitoista, tai van
han sektorin yritykset voivat tarjota epäsuoria
hyötyjä, kuten perusinfrastruktuurin ylläpitoa
tai äänestäjien palkitsemista. ensimmäisessä
esseessä tarkastelen alueiden välisen kilpailun
hyvinvointivaikutuksia mallissa, jossa on kaksi
tuotannollista sektoria sekä tehotonta sektoria
suosiva päätöksentekijä.

tulosteni mukaan verokilpailu saattaa olla
kansalaisten hyvinvoinnin kannalta toivottavaa,
riippuen sekä vanhan sektorin suhteellisesta
koosta että päätöksentekijän hyväntahtoisuu
den asteesta. Päätöksentekijät kuitenkin aina

suosivat koordinointia kilpailun sijaan. Yksi
johtopäätöksistä onkin, että keskusvallalla voi
siirtymätaloudessa olla tärkeä rooli, ei tosin
alueiden välisen kilpailun hillitsemisessä vaan
sen edistämisessä.

toisessa esseessä tarkastelen, tapahtuiko
Venäjän alueilla ajanjaksona 1992–2003 reaali
tulojen hajonnassa konvergenssia (sigmakon
vergenssi) tai lähtötilanteen tuloilla ehdollistet
tua konvergenssia (betakonvergenssi). tarkas
telu perustuu julkisesti saatavilla olevaan Venä
jän tilastolaitoksen Rosstatin aineistoon. käy
ilmi, että konvergenssin löytyminen riippuu
sekä konvergenssin määritelmästä että tarkas
teluperiodin lähtövuodesta.

tulotasojen hajonta on kasvanut voimak
kaasti koko periodilla, eikä vahvistusta sigma
konvergenssille näin ollen löydy. Vuoden 1998
talouskriisi supisti hajontaa merkittävästi, mut
ta heti kriisivuoden jälkeen hajonta alkoi taas
kasvaa saavuttaen kriisiä edeltäneen tason jo
muutamaa vuotta myöhemmin. tulos vahvistaa
sitä yleistä näkemystä, että Venäjän alueet eri
arvoistuvat voimakkaasti. tästä huolimatta
tarkastelussa käy ilmi, että alueiden kasvu ajan
jaksolla 1992–2003 riippuu negatiivisesti läh
tövuoden tulotasosta. eli betakonvergenssi
alueiden välillä on osoitettavissa. tämä voi pit
källä aikavälillä johtaa myös tulotasojen hajon
nan supistumiseen, mutta näin ei suinkaan
välttämättä ole.

seuraavaksi jaan alueet kahteen ryhmään
sen mukaan kuuluiko alue vuonna 1992 reaali
sella tulotasollaan mitattuna alueiden köyhim
pään kolmannekseen. käy ilmi, että alun perin
rikkaat alueet konvergoituvat, mutta köyhim
pien alueiden kesken on vaikea osoittaa sen
enempää konvergenssiä kuin divergenssiäkään.
Venäjän alueet näyttävät siis polarisoituvan
kahteen ryhmään, joista huonoosaisempi ryh



110

KAK 1 / 2007

mä on vaarassa jäädä köyhyysloukkuun. tämä
tulos on sopusoinnissa kanburVenables (2005)
ennusteen kanssa, jonka mukaan vuoteen 2010
mennessä Venäjän köyhyys on keskittynyt muu
tamalle kovaonniselle alueelle, samalla kuin
muut alueet ovat jokseenkin vapaita suoranai
sesta köyhyydestä.

koska tulokset osoittavat Venäjän alueiden,
tai ainakin huomattavan osan niistä, olevan
konvergoitumassa kohti jotain steadystate ti
laa, on luonnollisesti mielenkiintoista tutkia
mitkä tekijät vaikuttavat sen tasoon. tarkaste
len tulojen kasvun yhteyttä maantieteelliseen
sijaintiin, tuotannon rakenteeseen, maatalou
den osuuteen, väestön koulutustasoon sekä
pienyritysten lukumäärään, jota käytetään epä
suorasti kuvaamaan alueen talouspolitiikkaa ja
hallinnon laatua. Maantieteellistä sijaintia lu
kuun ottamatta nämä muuttujat, yhdessä läh
tövuoden tulotason kanssa, selittävät varsin
hyvin tulojen kasvua tarkastelujaksolla. Lähtö
tasoltaan köyhien alueiden talouskehitystä nä
mäkään muuttujat eivät kovin hyvin pysty se
littämään.

kolmas artikkeli perustuu venäläiseen yritys
haastatteluaineistoon, joka koottiin BoFit:n,
hkkk:n sekä moskovalaisen CeFiRtutki
muslaitoksen yhteistyönä (haaparanta et al.
2003). tutkimuksessa tarkastelen sitä, mitkä
tekijät selittävät yritysten harjoittamaa infra
struktuurin ylläpitoa, esimerkkinä kaukoläm
mön toimittaminen oman käytön lisäksi myös
lähiympäristölle. Aineistostamme selviää, että
neuvostotaloudesta perityt käytännöt ovat mo
nin paikoin yhä voimassa. kolme neljäsosaa
suurista venäläisyrityksistä tuottaa kaukoläm
pöä ja yli puolet näistä toimittaa sitä myös
muille kuluttajille oman tehdasalueensa ulko
puolella. suuret yritykset, joilla oli lämmön
tuotantokapasiteettia ja asuntoja jo neuvosto

aikana ja jotka sijaitsevat pienillä paikkakunnil
la, tuottavat todennäköisimmin lämpöä myös
nykyään.

tutkimuksessa tarkastellaan syitä sille, mik
si yritykset edelleen osallistuvat yhteiskunnan
lämmöntuotantoon ja lämpöhuollon hoitami
seen. tulosteni mukaan vaikuttaa siltä, että
yritykset eivät suoraan hyödy omasta lämmön
tuotannosta, mutta sen myötä ne saavat enem
män julkista budjettitukea.

sen sijaan yritykset, jotka toimittavat kau
kolämpöä myös ympäristölleen, kohtaavat
enemmän byrokraattista valvontaa saamatta
vastapalveluksena suoraa budjettitukea. tästä
huolimatta ne eivät ole halukkaita luopumaan
lämmöntuotantokapasiteetistaan. tulos viittaa
siihen, että suuret lämpöä tuottavat yritykset
pystyvät hyödyntämään tiivistä kanssakäymis
tään paikallisen julkishallinnon kanssa. onkin
mahdollista, että lämpöhuoltoon osallistuvat
yritykset pystyvät neuvottelemaan itselleen
edullisia sopimuksia esimerkiksi lisenssivaati
muksista, valtiontilauksista tai maankäytöstä.

Lämpöhuollon, kuten monen muunkin in
frastruktuuripalvelun, osalta tilanteen jatkumi
nen nykyisellään lienee sekä paikallishallinnon
että suurien yritysten intressien mukaista. tä
män kaltainen julkisten ja yksityisten intressien
yhteenkietoutuminen tekee kuitenkin vaikeak
si kipeästi kaivattujen uusien investointien
houkuttelemisen paikallisten julkispalveluiden
tuotantoon. Mikäli ensimmäisen esseen oletuk
set aluetason vallanpitäjien ja paikallisten yri
tysten suhteista ovat oikeita, voi tilanteen
muuttaminen kuitenkin olla vaikeaa. Yhteen
vetona voidaankin todeta, että Venäjän kaltai
nen siirtymätalousmaa tarvitsee selkeää, avoin
ta ja yhteisesti sovittuihin sääntöihin perustu
vaa aluepolitiikkaa. 
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