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aloustutkijoilla on runsain mitoin ansaittu
kehno maine pitkän aikavälin ennusteiden te
kijöinä. Vaikka kasvun ja kehityksen teorioiden
perusteet luotiin yli kaksi vuosisataa sitten, ja
paljon vaivaa on sen jälkeen käytetty kansa
kuntien varallisuuden syitten paljastamiseen,
ammattikunnan saavutusten luettelo tällä alalla
on ongelmallinen. david ricardon seisetila voi
tiin kylläkin selittää sinä, mitä se todennäköi
sesti olikin: tosiasioiden vastainen ennustus,
jolla patistettiin poliittisia päätöksentekijöitä
toimiin. karl Marxia voidaan pitää poliittisena
unelmoijana. stanislav strumilin ja hänen tove
rinsa, jotka kirjoittivat nikita krushtshevin
surullisenkuuluisaa vuoden 1961 ”tulemme
hautaamaan teidät” puolueohjelmaa, yksinker
taisesti täyttivät puolueen antaman määräyk
sen. Mutta myös vapaissa yhteiskunnissa, missä
taloustutkijat ja futurologit saattavat hyvinkin
pystyä itse päättämään mitä kirjoittaa, en
nusteentekijöiden suorituskyky jättää paljon
toivomisen varaa. japanin odotettiin ohittavan
yhdysvallat juuri ennen kuin maa juuttui itse
pintaiseen lamaan. kiina on nähty niin tulevai
* Kirjoitus perustuu Kansantaloudellisen Yhdist�ksen ko
kouksessa 13. helmikuuta 2007 pidett��n esitelmään.
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suuden taloudellisena mahtitekijänä kuin ta
pahtumistaan odottavana romahduksena. eu
roopan pitäisi joko taipua kilpailussa tai me
nestyä.
tämä ei tarkoita tieteen edistymisen kieltä
mistä. on ilmeistä, että kasvututkijan varusteet
ennustamiseen ovat nyt paljon kestävämmät
kuin ammattikunnalla on ollut koskaan aikai
semmin. uskomme vakaasti, ja hyvin perustein,
että tiedämme enemmän kasvun syistä kuin
edeltäjämme. niin vaurastumisen onnistumisen
kuin epäonnistumisenkin esimerkit ovat anta
neet runsaasti miettimisen ainesta, ja suuri osa
siitä on selkeässä, tietokoneisiin syötettävissä
olevassa muodossa. Mutta on nöyryyden aihe
huomata, kuinka pitkiä listoja olemassa oleva
tutkimus esittää niistä tekijöistä, joilla voi olla
osuutensa asiassa. ne ulottuvat sellaisista klas
sisista tekijöistä kuin investoinnit ja kaupan
vapauttaminen sellaisiin eksoottisen tuntuisiin,
mutta perusteltuihin muuttujiin kuin etäisyys
päiväntasaajasta. jotkut palaavat mietiskelyis
sään niihin liberaaleihin perusmuuttujiin, jois
ta john Millin kaltaiset klassiset kirjoittajat
puhuivat. toiset väittävät, että 21. vuosisadan
selitysten täytyy olla tyystin erilaisia kuin se,
mikä päti 19. vuosisadalla. joudumme ehkä
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antamaan anteeksi niille epäilijöille, jotka kysy
vät, ovatko tämän päivän BriCharjoitelmat
(hyvin vaikutusvaltaisen keskustelunaloituksen
esittivät Wilson ja purusshothaman 2003) itse
asiassa lainkaan lujemmalla perustalla kuin
menneiden päivien tutkielmat.
silti ei ole syytä yrittää kiistää tulevaisuu
teen kurkistamisen houkuttelevuutta ja ehkä
myös tärkeyttä. tässä ei ole pelkästään kysymys
älyllisestä mielenkiinnosta. Meillä on velvolli
suus yrittää ymmärtää jotain tulevaisuudesta
antaaksemme perustaa niin yksityisille kuin
julkisillekin päätöksille. tätä vastuuta ei voi
paeta, niin kovasti kuin saattaisimmekin tuntea
houkutusta rakennella sellaisia tieteenfiloso
fioita, jotka antaisivat luvan olla vastaamatta
niihin kysymyksiin, joita meiltä kysytään kaik
kein sinnikkäimmin. nämä kysymykset ovat
erityisen sitkeitä euroopassa, koskien Venäjää.
kysymys siitä, missä suhteessa Venäjä on mah
dollisuus ja missä uhka, on jälleen kerran ääne
käs. Venäjällä, varsinkin kaukoidässä, käy
dään samaa keskustelua kiinasta.
Formaali taloudellinen ennuste kattaa usein
kolme vuotta. tämä pätee myös suomen pan
kin Venäjäennusteeseen (BoFit 2007). jos
sain siellä näyttää olevan raja kyvyllemme ym
märtää inflaation ja reaalisen valuuttakurssin
kaltaisia asioita. kolmen vuoden aikana raken
teiden ja instituutioiden muutos pysyy niin vä
häisenä, että se voidaan useimmissa tapauksis
sa unohtaa. Mutta on myös asioita, joita koske
vat päätökset kantavat monia vuosia, jopa
vuosikymmeniä. ei tarvitse ajatella vain inves
tointeja, vaan myös esimerkiksi koulutuspoliit
tisia päätöksiä tai perustuslain voimaan saatta
mista puhumattakaan toimista, jotka vaikutta
vat ilmastomuutokseen.
hyvin pitkän aikavälin ennusteet ovat ar
mollisia siinä mielessä, että vain harvat ihmiset

haluavat muistaa neljän vuosikymmenen pääs
tä, mitä me satuimme sanomaan niin kaukaises
ta tulevaisuudesta. jos yhdistää vähäisen armol
lisuuden kysynnän korkeaan merkityksellisyy
den asteeseen, kymmenen vuotta saattaisi olla
sovelias aikaväli. se on monien päätösten tar
kastelulle mielekäs aikaväli. toisin päin kat
soen uskalias ennustaja saattaa vielä olla elävien
kirjoissa kymmenen vuoden päästä, ja voi jou
tua kohtaamaan tiukkaakin arvostelua men
neistä virheistään. Venäjän tapauksessa vuo
della 2017 on se lisäkiinnostuksen lähde, että
silloin tulee kuluneeksi vuosisata tsaarin Venä
jän kaatumisesta. tämänkaltaiset tekijät vaikut
tivat siihen, että eduskunnan tulevaisuusvalio
kunta päätti viime vuonna kirjoittaa nimen
omaan Venäjä 2017 raportin (kuusi ym., toim.
2006). yksi harjoituksen lähtökohdista oli
tanskassa aikaisemmin kirjoitettu raportti (rus
sian 2005).

On asioita, jotka (uskoaksemme)
tiedämme…
ajattelemalla kymmenen vuotta taaksepäin
huomaa, ettei kymmenen vuotta ole pitkä aika.
useimmat ihmiset, pääomakanta ja instituutiot,
jotka olivat olemassa vuonna 1997, ovat yhä
kanssamme. Vuosi 1997 on myös muistissam
me sekä yksilöinä että kollektiivisesti. sanalla
sanoen vuosi 1997 on edelleen osa tietoamme
ja kokemustamme, se on osa tätä päivää. ja kun
asiaa tulee ajatelleeksi, huomaa, että vuonna
1997 tiesimme jo monia asioita vuodesta 2007.
huonompi on, että emme aina tulleet ajatel
leeksi niitä.
samalla tavoin on monia asioita, jotka voim
me sanoa vuodesta 2017 riittävän suurella var
muudella. kyse ei tietenkään ole ehdottomasta
varmuudesta, mutta se jättää vain sellaisen
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määrän epävarmuutta, jonka kanssa voimme
hyvin elää. tämän artikkelin tarkoituksia var
ten ei ole syytä keskittyä sellaisiin tiedossa ole
viin asioihin, jotka ovat luonteeltaan stationaa
risia. Maantiede, geologia ja historia eivät tule
muuttumaan, eivät ainakaan paljoa, eivätkä ne
ole siksi kovinkaan keskeisiä asioita sen ym
märtämiseksi, kuinka Venäjän todellisuus
muuttuu nykypäivän ja vuoden 2017 välisenä
aikana. on toki totta, että ihmisten käsitykset
tuon kaltaisista stationaarisista tekijöistä voivat
muuttua, ehkä nopeastikin. sillä voi olla suuri
merkitys. käsitysten muuttuminen on kuiten
kin asia, jonka käsittelyssä taloustutkijan työ
kalut ovat vähintään tylsiä. siksi tuntuisi olevan
mielekkäämpää keskittyä sellaisiin muuttujiin,
joiden ymmärtämistä me pidämme mahdollise
na, ja joiden vaikutus vuonna 2017 on riittävän
suuri ja hyvin ymmärretty. Venäjän tapauksessa
neljä muuttujaa näyttäisi nousevan muiden ylä
puolelle.
Venäjä on syvästi jakaantunut yhteiskunta.
kyse ei ole niinkään dickensiläisestä kahdesta
kansakunnasta kuin useammasta jakolinjasta.
yhtäällä on arvioiden mukaan satoja tuhansia
hyvin voivia ihmisiä. jotkut heistä ovat rikkaita,
jopa varsin rikkaita, mutta kaikki pystyvät elä
mään mukavasti aineellisella hyvinvoinnin ta
solla, joka vähintään vertautuu siihen, josta
länsieurooppalainen ylempi keskiluokka naut
tii. heitä, Venäjän yläluokkaa, vastassa ovat
todella köyhät. Vuonna 2005 toimeentulomini
min alapuolella eli virallisen arvion mukaan
18,4 prosenttia, viime vuonna 16,0 prosenttia
väestöstä (ob itogah 2007, 61). tämä jakolinja
antaa Venäjälle tuloerot, jotka ovat ainakin vii
sitoista vuotta olleet samaa luokkaa kuin suu
remmissa latinalaisen amerikan maissa, eikä
mitattu eriarvoisuus ole tänä aikana juurikaan
muuttunut.
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toisaalta on olemassa erittäin pieni mutta
varsin mahtava valtapyramidin kannattajien
kerros, Venäjän hallitsijat. se ulottuu presiden
tin hallinnosta parlamentin ja muiden erilaisten
liittovaltion tason elinten kautta alueelliselle ja
paikalliselle tasolle. he ovat putinin valtajär
jestelmän todelliset voittajat, ja heillä on eniten
etua sen säilymisestä. heitä vastaan voi asettaa
vanhan neuvostoliittolaisen keskiluokan, val
tion virkailijoiden, opettajien ja lääkäreiden,
tutkijoiden ja pikkubyrokraattien, työläisaristo
kratian ja jopa taiteilijoiden ryhmät. he kuulu
vat niihin, jotka ovat menettäneet eniten 1980
luvun alun jälkeen (solanko 2007).
kolmanneksi on olemassa sukupolvien vä
lisiä jakolinjoja samoin kuin, neljänneksi, alueel
lisia eroja. pelkkä näiden jakolinjojen mainitse
minen tekee selväksi, että Venäjä todellakin on
jaettu yhteiskunta. Moniulotteisten jakojen ole
massaolo on yleisesti ominaista Venäjän kaltai
sille keskimääräisen tulotason suurille raaka
aineiden tuottajamaille. epäilemättä nämä jaot
ovat kuitenkin Venäjällä syvempiä kuin useim
missa muissa yhteiskunnissa. tälle on monta
syytä: neuvostoliiton luoman yhteiskunta
rakenteen omalaatuisuus; meneillään olevan
muutoksen syvyys; keskimääräisten tilastoissa
näkyvien tulojen supistumisen aste 1980luvun
loppupuolen ja 1990luvun lopun välissä; ja
erot siinä, kuinka jotkut pystyivät hyödyntä
mään muutoksen luomat mahdollisuudet, mut
ta toiset eivät. Me emme vielä tiedä, missä mää
rin näistä eroista on tulossa perinnöllisiä, mut
ta ilmiselvästikin niiden vitka on suuri, seuraa
van kymmenen vuoden aikana mutta pidem
mällekin. siksi on hyvin todennäköistä, että
vuoden 2017 Venäjä on edelleen syvästi jakaan
tunut yhteiskunta, ehkä enemmänkin kuin tä
nään. Venäjä on yhteiskunnallisesti tavattoman
eriaineksinen yhteiskunta, eikä se ole muuttu

pekka Sutela

massa samanaineksisemmaksi. jopa putinin
valtajärjestelmän viimeaikainen nationalismi
saattaisi hyvinkin selittyä yrityksenä estää tai
ainakin hidastaa yhden uuden jakolinjan il
maantuminen yhteiskuntaan, joka on tähän
saakka ollut merkille pantavan samanaineksi
nen yhdessä suhteessa: etnisyydessä, uskonnos
sa ja kulttuurissa.
tämä kuva voi vaikuttaa kohtuuttoman
synkeältä, ja siihen onkin yksi valoisa poikkeus.
Venäjän uusi keskiluokka (Maleva 2003) ei
ehkä kasva kovin nopeasti määrältään, mutta
se on vaurastumassa. uusi keskiluokka, ehkä
viidennes tai neljännes väestöstä, on Venäjän
taloudessa käynnissä olevan rakennemuutok
sen ajava voima. kun tuijotamme silmämme
kipeiksi Venäjän energiavaroihin ja muihin raa
kaaineisiin, meiltä jää aivan liian usein huo
maamatta se, mikä on ilmeisesti liiankin selvää.
jos yksinkertaistaisi vain hiukkasen: neuvosto
liitossa, vain kaksi vuosikymmentä sitten, ei
ollut kauppoja, ravintoloita, kahviloita, pank
keja ja muita rahoituslaitoksia, huoltoasemia,
konsulttiyrityksiä, matkatoimistoja, kasinoita ja
homobaareja. liian teollistuneena taloutena
siitä puuttuivat useimmat niistä palveluksista,
joiden olemassaoloa nykyaikaisessa markkina
taloudessa me pidämme itsestään selvänä. nyt
kaikkea tätä on, eikä pelkästään Moskovassa ja
pietarissa, mutta yhä enemmän pitkin maata.
keskiluokan taholta tuleva kysyntä ajaa tätä
muutosta, ja tämä muutos puolestaan tarjoaa
keskiluokalle uusia ja entistä parempia työpaik
koja. kulutuksen rakenne muuttuu, ja sen mu
kana muuttuvat työpaikkojen ja investointien
rakenne. tosin Venäjän pahimpia taloudellisia
ongelmia on, että vaikka palveluihin ja asumi
seen nyt investoidaankin, ja energiasektorin
osuus kokonaisinvestoinneista kääntyi 2006
tervetulleella tavalla jälleen kasvuun, kaiken

kaikkiaan kohtuuttoman suuri osuus investoin
neista keskittyy näille aloille. Vastaavasti on
suuria teollisuudenaloja, kuten metsä ja teks
tiiliteollisuus, joille ei investoida juuri laisin
kaan. rakennemuutoksen kannalta vielä tär
keämpää on, että keskiluokan kasvu – tai, jos
sitä sanaa pidetään parempana, pikkuporvaris
tuminen – on, niin kuin maailman laajuinen
kokemus osoittaa, kehityskulku jonka takaisin
kääntäminen on äärimmäisen vaikeaa, jos sen
yrittäminen nyt tulisi jonkun mieleen. tämä on
syy, minkä vuoksi voi ennustaa – ceteris pari
bus – että Venäjän talouden kasvu jatkuu, aina
kin useita vuosia. potentiaalisen kasvuvauhdin
arviot vaihtelevat suuresti, mikä sinällään ku
vaa nopean rakennemuutoksen luomia ennus
tamisen vaikeuksia, mutta ne näyttävät kasautu
van neljän ja kuuden prosentin paikkeille lähi
vuosina (ks. esim. Beck et al. 2007, Belousov
2007, iMF 2006).
Venäjä oli vuoden 2006 lopulla noin tuhan
nen miljardin dollarin Bkt:lla suunnilleen
maailman yhdenneksitoista suurin talous, aika
tarkkaan samaa kokoa intian, eteläkorean ja
Meksikon kanssa. kun kasvu jatkuu samalla
kun rupla vahvistuu reaalisesti – sehän on edel
leen aliarvostettu valuutta (iMF 2006) – Venä
jä saattaisi vuonna 2011 olla kooltaan noin
kahdeksas. tämä rinnastaisi sen italiaan. sitä
pidemmälle on vaikea ennustaa sen enempää
kasvua kuin vaihtokurssiakaan. sinällään on
mahdollista, että vuosikymmenten saatossa Ve
näjästä tulisi euroopan suurin talous.
raha, niin kuin vanha venäläinen kirjailija
melkein kirjoitti, ei tee onnelliseksi, mutta kun
kaikki köyhät ihmiset ovat onnettomia suunnil
leen samalla tavalla, vauraus antaa mahdolli
suuden olla onneton monella eri tavalla. Valin
nan mahdollisuus on rahan olemus, ja maail
mantalous tuottaa aina tavattomasti enemmän
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valinnan kohteita kuin suurenkaan maan oma
talous. keskiluokan kasvu tuo siksi mukanaan
kohonneen tuontialttiuden, ja vuosien päästä
Venäjä joutuu vastakkain tällä hetkellä kaukai
sen ongelman kanssa: kuinka rahoittaa paisuva
tuonti, joka on sulattanut pois nykyisen valtai
san vaihtotaseen ylijäämän. Makrotalouden
kuva on jo nyt muuttumassa. Vaihtotaseen yli
jäämä häviää muutamassa vuodessa, kun tuon
ti kasvaa rajusti nopeammin kuin lähes vakaa
vienti. tämä helpottaa ruplan vahvistumisen ja
inflaation painetta. samalla muutos tuottaa on
gelman keskuspankin taseelle. kuinka vasta
taan edelleen voimakkaasti kasvavaan ruplien
kysyntään, kun rahan tarjonnan kasvu ei voi
enää perustua vaihtotaseen ylijäämään? on hy
vin mahdollista, että muodostuu merkittävän
kokoinen pääomataseen ylijäämä, mutta se voi
toisaalta tuottaa vakausongelmia. Myös budjet
tiylijäämä – joka on tähän asti pidetty varsin
suurena – häviää lähivuosina, jos energian vien
tihinnat eivät edelleen nouse, samalla kun mo
net tekijät, ehkä syvimpänä huoltosuhteen
heikkeneminen, kasvattavat julkisen sektorin
menoja. Voisiko olla, että yhteiskunta politisoi
tuu, kun sille implisiittisesti annettuihin pa
remman tulevaisuuden lupauksiin ei pystytä
kään vastaamaan odotetulla tavalla?
syvästi jakaantuneet yhteiskunnat ovat har
voin demokraattisia, eikä tarvitse olla vulgaari
marxilainen nähdäkseen Venäjän tulevan de
mokratisoitumisen toivon keskiluokan kasvus
sa. kuitenkaan ei ole automatiikkaa, joka
muuntaisi kuluttajat kansalaisiksi. Mutta niin
kuin dmitri trenin (2006) on väittänyt, on toi
nenkin samaan suuntaan vaikuttava tekijä. se
on Venäjän liikeelämän kansainvälistyminen.
nyt nähdään venäläiset yritykset tekemässä
juuri sitä, kun ne sekä tavoittelevat korkeam
paa arvonlisää lähempää loppukuluttajaa ja
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pyrkivät osallistumaan luonnonvaraperusteisen
tuotannon maailmanlaajuiseen uudelleenmuo
toutumiseen. pystyäkseen onnistumaan edes
jommassakummassa näistä tavoitteista, venä
läisten täytyy kasvavassa määrin omaksua kan
sainvälisen talouden olemassa olevat toiminta
säännöt. tätä nykyhallinnolla näyttää olevan
suuria vaikeuksia ymmärtää. Mutta ymmärrys
tä ei aina näytä riittävän niissäkään maissa, jois
sa venäläisen liiketoiminnan eurooppalaistumi
sen pitäisi tapahtua.
keskiluokan kasvu syvästi jakaantuneessa
yhteiskunnassa, samalla kun talous avautuu, on
sellainen kehityskulku, jonka olemassaolosta
voimme olla varmoja. se muodostaa Venäjän
tulevan taloudellisen kasvun perustan, mutta ei
määritä talouden tulevaisuutta, ei ainakaan yk
sin. toinen tendenssi on kahden tendenssin,
perässä hiihtäjän edun hyödyntämisen ja rap
peutumisen, ristiriitainen yhdistelmä.
nykyaikainen aghiontyyppinen kasvuteo
ria – lyhyen johdannon esittää aghion (2006)
– pitää maailmanlaajuisen teknologisen rinta
man olemassa oloa hyvin tärkeänä. niillä, jotka
ovat rajalla tai lähellä sitä, on ajanmukainen
teknologia, tuotteet ja valmistusmenetelmät.
heidän taloutensa toimivat hyvin ja saavat sik
si aikaan korkean tuottavuuden, maailman kor
keimpiin kuuluvat tulot ja tavallisesti jokseen
kin pienet vaikka ehkä kasvussa olevat hyvin
vointierot. on toki selvää, että eurooppa voisi
parantaa toimintaansa monella tavoin ja yh
dysvalloilla on ongelmansa, mutta suurin piir
tein, karkeasti ottaen ja keskimäärin, nämä ta
loudet ovat rintamalla. siksi, periaatteessa,
meidän täytyy itse keksiä, testata ja ottaa käyt
töön uudet teknologiat, tuotteet ja valmistus
menetelmät. niin kuin umpihangen hiihtäjän,
meidän täytyy työntyä syvän lumen lävitse il
man valmiita latuja. tämä on väistämättä kal
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lista, vaivalloista ja virheille altista. siinä, miksi
parhaiten toimivat taloudet kasvavat hitaasti, ei
ole minkäänlaista paradoksia. näin täytyy olla.
toisella puolen jäljessä olevat taloudet voi
vat hyötyä siitä, mitä �erschenkron kauan sit
ten kutsui takapajuisuuden eduiksi. he voivat
valita olemassa olevia latuja omaksuen sellaisia
teknologioita, tuotteita ja valmistusmenetelmiä,
jotka on jo keksitty, kokeiltu, otettu käyttöön
ja siinä hyviksi todettu. tämä on tapa, jolla ne
voivat kasvaa paljon nopeammin kuin ne, jotka
ovat rintamalla. Voivat, mutta se ei tietenkään
ole väistämätöntä. kiina, intia ja Venäjä ovat
tekemässä juuri tätä. Brasilialla, neljännellä
BriCmaalla, saattaisi myös olla sama poten
tiaali, mutta se on ainakin toistaiseksi pysynyt
ikuisena lupauksena. sille on syynsä.
perässä hiihtäjän etujen hyödyntäminen on
siis oikotie nykyaikaistumiseen, ja paljon sitä
on tapahtumassa Venäjän taloudessa. Vielä tär
keämpää on, että vaikka yllä mainittiin vain
teknologiat, tuotteet ja tuotantomenetelmät,
sama pätee myös instituutioiden ja ajatuskehik
kojen kaltaisiin asioihin. Mutta samaan aikaan
on käynnissä toinenkin kehityskulku, ja se mut
kistaa asioita. suuri osa neuvostoliiton jättä
mästä perimästä on edelleen rappeutumassa,
jokin osa peruuttamattomasti. tämä seuraa sii
tä, että keskussuunnittelijoiden preferenssit
ovat talouden vapauttamisen myötä saaneet
väistyä kuluttajien preferenssin tieltä (aghion
ja Bessonova 2006). äärimmillään tapahtumien
kulku johtaa väistämättä myös tapahtumiin,
joita taloustutkijat vähän kaunistellen kutsuvat
epälineaarisiksi katkoksiksi. se tarkoittaa ro
mahduksia ja onnettomuuksia. tämä on totta
niin pääomakannasta, perusrakenteesta, raken
netusta ympäristöstä, inhimillisestä pääomasta
ja kansanterveydestä – eri määrin eri tapauksis
sa, mutta itse kehityskulkua ei kukaan kiistä.

kaikki tällainen rappeutuminen ei ole taakka.
suuri osa siitä mitä rakennettiin neuvostoso
sialismin erityisiä tarpeita varten pitäisi poistaa
kirjoista ja joissain tapauksissa antaa hävitä,
mutta asiaan liittyy usein arvovallan ja perin
nön kaltaisia merkityksellisiä asioita. Vielä
oleellisempaa on se, että asianosaisina on mel
kein aina ihmisiä ja heille koituvia kustannuk
sia. erityisesti 1990luvun siirtymäkustannus
ten jälkeen tulevaisuuden sopeutumiskustan
nukset eivät ole helppoja kantaa. rappeutumi
sen ja erojen kiinni ottamisen yhdenaikaisuus
korostaa muutenkin nopean kasvun taloudelle
ominaista pullonkaulojen ilmaantumista. Venä
jällä kyse on ennen muuta energian ja ammat
titaitoisen työvoiman puutteesta, mutta myös
kuljetusväylistä ja nopean kasvun kaupungeissa
vaikkapa tonttimaan saannista. lähivuosina
tämä voi olla yksi kasvun rajoite.
perässähiihtäjän etujen hyödyntämisen ja
rappeutumisen yhteen liittyvät kehityskulut
tuottavat yhdessä talouden hyvin epätasaisen
luonteen. tämä on toinen asia, jonka tiedämme
Venäjästä vuonna 2017. kolmas muutos osoit
taa samaan suuntaan. se on alueellinen muu
tos.
neuvostoliittolaisen ja osin jo aikaisemman
venäläisen teollistamisen malli tuotti epätaval
lisen aluerakenteen. karkeasti ottaen tuotanto
laitokset perustettiin luonnonvarojen luokse, ja
keskusjohtoisuuden luoman tarjontaepävar
muuden takia – muitakin, esimerkiksi strategi
sia syitä oli – kokonaisia kaupunkeja perustet
tiin tuotantolaitosten ympärille niitä palvele
maan (hill ja �addy 2003). kun kanadan
kaltaisessa maantieteellisesti vertailukelpoises
sa maassa ihmiset muuttivat vapaaehtoisesti
lämpimämpiin paikkoihin, neuvostoliitossa
ihmiset muuttivat – vapaaehtoisesti tai ei – kyl
mempiin paikkoihin. nyt, kun kannustimet
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ovat muuttuneet, nämä ihmiset ovat hitaassa
liikkeessä lämpimämmille seuduille, varsinkin
euroopanpuoleisen osan suurempiin kaupun
keihin. Monet kaukaiset paikat tyhjenevät vä
estöstä. sama pätee suureen osaan ydinVenä
jää, missä maatalous ei ole enää kannattavaa ja
elinympäristö on yleisesti heikentynyt.
suuret kaupungit ovat itsestään selvästi voit
tajia, mutta ne kärsivät kasvavassa määrin ruuh
kista, kustannusten noususta ja julkishyödyk
keiden, varsinkin sähkön ja kaasun toimitusvai
keuksista. osaksi siksikin osa muutoksista
ulottuu suurten kaupunkien ympäristön pie
nempiin kaupunkeihin. suuri kysymys on, mitä
tapahtuu perinteisille venäläisille ja neuvosto
ajan teollisuuskaupungeille sellaisilla alueilla
kuin ural, Volgan varret ja osin siperia. siellä
kulutus on kasvanut jo vuosia nopeamminkin
kuin Moskovassa ja pietarissa, mutta aika suu
retkin kaupungit ovat usein riippuvaisia vain
yhdestä tai muutamasta suuresta teollisuuslai
toksesta, usein sellaisilta aloilta kuin koneenra
kennus, auto ja lentokoneteollisuus. ne työllis
tävät varsin paljon, ja niiden kohtalosta osaltaan
riippuu Venäjän tuleva aluerakenne.
neljäs tekijä on paljon keskusteltu väestö
muutos (esimerkiksi eberstadt 2004, World
2004). Venäjän väestön supistuminen vuoteen
2017 saakka ei ole erityisen dramaattinen, alle
miljoona vuodessa. tämä voitaisiin hyvin kor
vata maahanmuutolla, mutta tähän vaihtoeh
toon näyttää liittyvän kovin paljon sosiaalisia ja
poliittisia ongelmia (ruhanov 2007). Muuttuva
ikärakenne on suurempi pulma. yhtäältä 18–20
vuotiaat ikäluokat kutistuvat nopeasti niin,
että vuonna 2017 ja aikaisemminkin niiden
koko on vain puolet viimeaikaisesta. tämä
tuottaa varsin huomattavaa sopeutumispainet
ta työmarkkinoille, koulutukseen ja esimerkik
si asevoimille. toisaalta, kun keskimääräinen
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kulutustaso kohentuu, on luontevaa odottaa
myös miesten elinikäodotteen alkavan piden
tyä, niin kuin naisille on jo käynyt. jos näin
kävisi, huoltosuhde heikkenisi edelleen, sosiaa
lipalvelut joutuisivat entistä kovemman pai
neen alaisiksi, ja esimerkiksi jouduttaisiin to
dennäköisesti muuttamaan eläkejärjestelmiä.
kaikki tämä tarkoittaa, että tulevaisuuden
Venäjä on vielä vähemmän matalapalkkamaa
kuin se on nyt. kuvaannollisesti se on puristuk
sissa korkean teknologian euroopan ja alhais
ten kustannusten aasian välissä. toisaalta, en
tistä suurempi osa käytettävissä olevista voima
varoista on käytettävä työssä käymättömän
väestön huoltamiseen. tämähän näyttää olevan
keskeinen syy pian tapahtuvaan budjettiylijää
män häviämiseen.
lopulta, on todennäköistä, että Venäjän
instituutiot ja poliittinen järjestelmä toimivat
toivottavasti nykyistä paremmin, mutta silti
huonosti myös vuonna 2017. toistaiseksi näky
vissä ei juuri ole yhteiskunnallista painetta nii
den toiminnan kohentamiseen, kun myös uusi
keskiluokka näyttää tyytyvän kuluttajuuteen,
omakohtaisen asemansa parantamiseen. tule
vaisuudessa tällainen paine saattaa hyvinkin
ilmaantua, mutta näyttäisi olevan kohtuutto
man toiveikasta odottaa suurta läpimurtoa lä
hivuosina. Mutta sama on todennäköisesti tot
ta myös toisin päin. Venäjän makrotalouspoli
tiikka on ollut esimerkillistä pystyessään hallit
semaan maan uutta vaurautta konservatiivisen,
tasapainohakuisen finanssi ja rahapolitiikan
sekä paljon ennen sovittua ajankohtaa tapahtu
neen velanhoidon avulla. on totta, että politii
kan tekijät ovat olleet melkein omituisella ta
valla onnekkaita, kun he perivät suurelta osin
demonetisoituneen talouden, jolla oli suuri ul
komainen velka. dedollarisoitumisen (harri
son ja Vymyatniya 2007), monetisoitumisen,
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rahataloudellisen syventymisen ja velanhoito
mahdollisuuden myötä valtaisat vaihtotaseen
ylijäämät eivät ole kääntyneet kohtuuttoman
korkeaksi inflaatioksi. Vaikka inflaatio on hi
dastunut korkeintaan vaatimatonta vauhtia,
inflaatioodotukset ovat pysyneet kurissa. rup
lan reaalinen kurssi romahti 1998, ja sen alhai
nen taso on osaltaan ylläpitänyt kasvua. sen
väistämätön vahvistuminenkaan ei välttämättä
pure kasvuun, jos muutos on riittävän hyvin
ennakoitu (Brodski 2007).
rahatalouden syvenemiselle on vielä paljon
tilaa, mikä sinällään tukee kasvua. jos olete
taan, että öljyn hinta säilyy jokseenkin nykyisel
lä tasolla, ja jos hiilivetyjen vientimäärät ovat
suunnilleen vakioiset, kuten myöhemmin pe
rustellaan, seuraa kaksi seikkaa. ensiksi, kuten
jo mainittiin, nouseva tuontialttius yhdessä va
kioisten energian vientitulojen kanssa sulatta
vat nykyisen vaihtotaseen kohtuullisen nopeas
ti. tämä kokonaistaloudellisen kehikon muutos
itse asiassa helpottaa raha ja finanssipolitiik
kaa ja helpottaa inflaation alentumista. samal
la on vähemmän ruplan reaalista kurssia vah
vistavaa painetta ja huolet hintakilpailukyvystä
vähentyvät. jo nyt, kun öljyn ja maakaasun tuo
tannon kasvu on selvästi kokonaistuotannon
vauhtia hitaampaa, energian osuus niin brutto
kansantuotteesta kuin budjettituloistakin on
alentumassa. tämä jatkuu.
Venäjän valtio on viime vuosina eri tavoin
pyrkinyt lujittamaan otettaan strategisiksi kat
somistaan tuotannonaloista, ennen muuta ener
giasta, mutta myös muista. näyttää ilmeiseltä,
että tähän on liittynyt kustannuksia hidastuneen
tuotannon kasvun, vähäisempien investointien
ja tiukemmalle ajettujen ulkomaisten investoi
jien muodossa. tämä on kehityksen taakka. on
kuitenkin väittelyn aihe, onko taakka tietoisesti
otettu kustannus, joka ollaan valmiita maksa

maan poliittisen kontrollin lujittamisesta vai
onko kyse pikemmin kyvyttömyydestä tehdä ja
panna toimeen päätöksiä sen jälkeen, kun valtio
on tehnyt itsestään keskeisemmän toimijan.
pohjimmiltaan vastaus riippuu siitä, kuinka tul
kitsemme Venäjän valtion vahvuuden tai heik
kouden putinin valtakaudella.
erilaisissa kilpailukyvyn, lainmukaisuuden,
liiketoimintaympäristön ja korruption arvioissa
Venäjä on pohjalla tai lähellä sitä. tällaisilla,
usein subjektiivisilla mittareilla arvioitu toi
mintakyky näyttää pikemmin heikentyneen
kuin vahvistuneen viime vuosina. toisaalta
tällaista heikkenemistä ei näy venäläisyritysten
keskuudessa tehdyissä suuren mittakaavan
kyselyissä. sellaisia tekee muun muassa suo
men keskuskauppakamari luoteisVenäjällä
(http://www.chamber.fi) ja Maailmanpankki
yhdessä CeFirtutkimuslaitoksen kanssa
(http://www.cefir.ru tai http://www.world
bank.org.ru) eri puolilla Venäjää. Mutta ne ei
vät kerro tilanteen johdonmukaisesta parane
misestakaan.
jälleen kerran on syytä erottaa tasot ja erot.
se mitä äsken mainitun kaltaiset indikaattorit
– yhdessä esimerkiksi Venäjän ulkomaankaup
pa ja investointivirtojen analyysin kanssa –
osoittavat, on että Venäjän talouden kilpailu
kyky on alhainen, oli sitten kyse ulkomaankau
pan rakenteesta tai kyvystä kilpailla niin koti
kuin ulkomaisistakin investoinneista ja siksi
työpaikoista (esim. ahrend 2004, Cooper 2006,
oeCd 2006 ja tabata 2006). ei ole epäilystä
kään, etteikö talous toimisi huonosti. tämä
näkyy aivan yhtä selvästi talouden tuottamassa
alhaisessa elintasossa ja suuressa eriarvoisuu
dessa. Mutta jos katsoo eroja, muutosta yli
ajan, ei ole epäilystäkään, etteikö talous nyt toi
misi paremmin kuin neuvostoaikoina. näin on
ainakin, jos käyttää vertailuperustana kulutta
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jien, ei nkp:n poliittisen toimikunnan prefe
renssejä. yllä hahmoteltu rakennemuutos on
tämän muutoksen ydin. edellä myös perustel
tiin, että tämä muutos todennäköisesti jatkuu
vielä vuosia ja siksi kantaa tulevaa kasvua. Mut
ta tämä ei lainkaan välttämättä tarkoita, että
talouden rakenteen kohentuminen liittyisi niin
suureen kilpailukyvyn parantumiseen ja että
Venäjä pystyisi täysin avaamaan talouden ja
yhdentymään muun euroopan markkinoiden
kanssa (vrt. sulamaa ja Widgren 2005).
tähänastinen keskustelu tukee shleiferin
(2005) käsitystä, että Venäjästä on tullut nor
maali maa, samantapainen kuin sellaiset suuret
kehittyvät taloudet kuin Meksiko, indonesia,
argentiina ja Brasilia. joidenkin mittareiden
perusteella Venäjä poikkeaa niistä parempaan,
toisten mukaan huonompaan suuntaan. Mutta
kaikki normaalit maat ovat samaan aikaan ai
nutlaatuisia omilla tavoillaan, eikä Venäjä suin
kaan ole poikkeus. se on ainoa normaali maa
koilliseu:n lähialueella. turkki, egypti ja tu
nisia ovat kauempana, kun katsotaan helsin
gistä tai Berliinistä. toiseksi, Venäjän maantie
teellinen asema on ainutlaatuinen. se on ainoa
na maana niin keskieuroopassa, kaukasuksel
la, keskiaasian porteilla ja kaukoidässä.
tämä ei estä sitä olemasta useissa suhteissa –
kulttuuri, uskonto ja etnisyys, jopa rakennettu
ympäristö – hyvin homogeeninen. kolmannek
si, geologia on antanut Venäjälle ainutlaatuiset
luonnonvarat, ja samalla sillä on koko joukko
halukkaita luonnonvarojen tuojia lähellä. ja
lopulta, Venäjä on ainoa normaali maa, joka oli
ennen supervalta – ja vielä hyvin erityinen
supervalta. tämä heijastuu monissa asioissa.
Väestön koulutustaso on paljon parempi kuin
useimmissa normaaleissa maissa, kun taas pe
ritty pääomakanta ja perusrakenne heijastavat
suunnittelijoiden preferenssejä, siis mennyttä
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maailmaa. olla entinen sntl on sekä histo
riallinen taakka että etu. tämä heijastuu myös
maata nyt hallitsevien neuvostoliiton kasvat
tien ajattelutavassa.

… mutta kaikkea emme voi tietää
edellinen jakso väitti, että on olemassa monia
asioita, jotka me tiedämme, hyväksyttävällä to
dennäköisyyden asteella, Venäjän taloudesta
vuonna 2017. Mutta on myös tärkeitä asioita,
joita emme tiedä. saadakseen aikaan joukon
toivottavasti hyödyllisiä skenaarioita, valitsem
me kaksi sellaista asiaa. ensimmäinen on Venä
jän kyky tuottaa – ja muistaen vaihtotaseen
tuleva tiukkeneminen viedä – hiilivetyjä. toi
nen on Venäjän kyky tuottaa suuressa mitta
kaavassa uusia korkean arvonlisän tuotteita,
joilla kilpailla niin koti kuin ulkomaisilla
markkinoilla eurooppalaisten ja aasialaisten
tuotteiden kanssa.
usein liioitellaan hiilivetyjen merkitystä Ve
näjän taloudelle, mutta se on suuri (ks. juurik
kala ja ollus 2006). ne kattavat kaksi kolmas
osaa vientituloista, lähes 40 prosenttia konsoli
doidun budjetin tuloista ja ehkä neljänneksen
bruttokansantuotteesta. erittäin alhaisilla öljyn
hinnoilla keväällä 1998 oli merkityksensä krii
sille. niiden nousu pari vuotta myöhemmin
kantoi kasvua, jonka ruplan devalvoituminen
oli pannut alulle. Mutta hiilivedyt eivät olleet
koskaan koko totuus Venäjän kasvusta, ei var
sinkaan vuodesta 2004 lähtien, kun niiden tuo
tannon kasvu romahti varsin alhaiselle tasolle,
joka näyttää virallisten ja muiden ennusteiden
mukaan jatkuvan. jos näin käy, on oletettava
varsin huomattava kotimaisen energian käytön
tehostuminen, jotta Venäjä pystyisi lisäämään
öljyn ja kaasun vientimääriä samalla kun koti
mainen talous kasvaa edelleen.
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energian merkitystä Venäjän taloudessa voi
katsoa muutenkin. tällä hetkellä sektori työl
listää vain 1,6 prosenttia maan työllisestä työ
voimasta. Vaikka täsmällinen luku riippuukin
käytetystä energiasektorin määritelmästä, on
selvää, että valtaosan venäläisistä täytyy työllis
tyä muualla kuin energiasektorissa myös vuon
na 2017. Venäjä, yhdessä kazakstanin, Vene
zuelan ja nigerian kanssa, on energian tuotta
jamaa, jolla on suuri väestö. sen vuoden 2006
tuotanto, arvostettuna 60 dollarin maailman
markkinahinnalla ja jaettuna 143 miljoonan
väestön kesken, on vain runsaat 1400 dollaria
henkeä kohden. puolet tuostakin on itse asias
sa tulon siirtoa maan sisällä, vain puolet vien
tituloa. on ilmiselvää, ettei Venäjä voi koskaan
elää vain energiasta, jos se aikoo pystyä tuotta
maan väestönsä valtaosalle jollain lailla hyväk
syttävän elintason. tilanne on tässä suhteessa
täysin erilainen sellaisissa pienen väestömäärän
maissa kuin norja, kuwait ja saudiarabia.
niiden henkeä kohden lasketun öljyntuotan
non arvo on eri mittaluokkaa kuin Venäjällä.
niinpä Venäjällä täytyy olla pääosin muita
kuin energiaan perustuvia työpaikkoja. tässä
on maassa viime vuosina paljon keskustellun
monipuolistumisen ongelman ydin. on kolme
vaihtoehtoa. joko monipuolistuminen epä
onnistuu pystymättä tuottamaan avoimessa
sektorissa kilpailukykyisiä työpaikkoja, jolloin
kotimarkkinasuuntautuneita kilpailukyvyttö
miä työpaikkoja on suojeltava, oli maa sitten

Wto:n jäsen tai ei. tai talous onnistuu tuotta
maan kilpailukykyisiä työpaikkoja, joko ole
massa olevan tuotannon pohjalta tai uuden
toimeliaisuuden kautta.
näin saamme seuraavat skenaariot. niihin
tutustuttaessa on muistettava, että perinteen
mukaan skenaarioilla täytyy olla iskevät nimet.
energian vienti joka kasvaa (+) tai supistuu
(–). Monipuolistuminen joko tapahtuu (+) tai
ei (–). Menestyksellinen monipuolistuminen
voi tapahtua joko olemassa olevien tuotannon
alojen pohjalta (vanha) tai perustuen uuteen
tuotantoon (uusi). näin meillä on kuusi ske
naariota Venäjän taloudelle vuonna 2017.
ensimmäiseksi on huomattava, että nämä
skenaariot tapahtuvat edellä luonnehdittujen
tiedossa olevien muutosten taustaa vasten.
niinpä edes rappio, jossa energian vienti su
pistuu ilman tuotannon monipuolistumista, ei
ole varsinainen tuhon skenaario. Muistaen
edellä käyty keskustelu, Venäjän erittäin vahva
makrotaloudellinen perusta ja se, ettei keskeis
ten luonnonvarojen hintojen romahdus ole
näköpiirissä, ei näyttäisi olevan mitään syytä
odottaa minkäänlaista Venäjän talouden ro
mahdusta vuoteen 2017 mennessä. sehän on
vain kymmenen vuoden päässä.
taulukon kaksi ulottuvuutta ovat yleisesti
ottaen riippumattomia toisistaan. tämä unoh
tuu joskus, kun ajatellaan, että menestykselli
sen energian tuottajan ja viejän täytyy väistä
mättä sortua Voimavarakiroukseen. näin ei
energian vienti

Monipuolistuminen

+

–

+

uusi

ylösnousemus

Modernismi

+

vanha

industrialismi

takaisin neukkulaan

Voimavarakirous

rappio

–
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välttämättä ole, kuten norja tai alankomaat
osoittavat. on totta, että hiilivedyt ovat poik
keuksellisen ongelmallinen luonnonvara (ks.
ollus ja Barisitz 2007, kalcheva ja oomes
2007). näin on ainakin kolmesta syystä. niiden
hinnat ovat ailahdelleet huomattavasti viime
vuosikymmeninä; kun ne ovat paikallisia, nii
den käyttöönotto on helppo tehdä yksinoikeu
deksi ja siksi se yleensä monopolisoidaan, mikä
selittää monia voimavarakirouksen ulottuvuuk
sia; ja sattuu olemaan niin, että monet hiilive
dyn tuottajat ovat vailla muita tärkeitä luon
nonvaroja. hiilivetyihin nojautuminen johtaa
varsin keskittyneeseen vientirakenteeseen,
mikä on sinällään uskottava selitys monille on
gelmille, jotka yleensä yhdistetään vain Voima
varakiroukseen.
Venäjä ei ole norja (polterovich et al. 2007).
sillä on heikosti toimivat instituutiot, mikä te
kee Voimavarakirouksen paljon todennäköi
semmäksi. yhtäältä Venäjällä ei olisi suuren
väestönsä vuoksi varaa Voimavarakiroukseen.
sen seuraukset olisivat tuhoisat keskimääräisel
le elintasolle. toisaalta Venäjällä on monia mui
takin geologian ja ilmaston luomia voimavaroja.
Metsät, hajautunut luonnonvara, jonka mono
polisoiminen on paljon vaikeampaa kuin hiili
vetyjen tekeminen yksinoikeudeksi, on malli
esimerkki. �eologian ja ilmaston jättämän pe
rinnön lisäksi on myös neuvostoliiton perimä,
mukaan lukien henkinen ja aineellinen pää
oma.
Voisiko Venäjä astua monipuolistamisen
polulle nyt olemassa olevien toimialojen poh
jalta? toistaiseksi siitä ei ole merkkejä. skenaa
rio takaisin neukkulaan merkitsisi suljettua ja
militarisoitua taloutta, koska kuviteltavissa ole
vat neuvostoteollisuuden luomat vientitulot
eivät voisi korvata tappioita, jotka johtuvat hii
livetyjen vientimäärien laskusta. Vaikka tällais
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takin tulevaisuudenkuvaa on keskustelussa
esitetty (rosefielde 2005), se pitää arvioida var
sin epätodennäköiseksi. eliitit eivät halua tulla
eristetyiksi kansainvälisestä yhteisöstä.
industrialismi on mahdollinen skenaario. se
voi tapahtua joko niin, että auto ja lentokone
teollisuuden kaltaiset toimialat ainakin osaksi
elvytetään, tai saamalla enemmän arvonlisää irti
perinteisistä voimavaroista. erityisesti pietaris
sa ja sen ympäristössä on buumi ulkomaisissa
investoinneissa autoteollisuuteen, mutta tuotan
to on lähes kokonaan tarkoitettu kotimarkki
noille. toinen myönteinen esimerkki on Boein
gin ja suhoin kehittelemä pienehkö matkusta
jakone, jonka pitäisi kilpailla lyhyen matkan
suihkukäyttöisten matkustajakoneiden markki
noilla, mutta hankkeen menestys jää vielä näh
täväksi. suuremman arvonlisän saaminen pe
rinteisistä luonnonvaroista on suomen ja ruot
sin matkaama tie. juuri sen presidentti putin
(stenografitsheskij 2007) asetutti äskettäin Ve
näjän tavoitteeksi: enemmän arvoa luonnonva
roista. Venäläiset energiayritykset tavoittelevat
suurempaa arvonlisää pyrkimällä lähemmäs
kuluttajaa, mutta niiden kuten kaikkien venä
läisyritysten t&kpanostus on erittäin vähäi
nen. ne eivät myöskään kouluta työntekijöitään
(�ianella ja tompson 2007, World Bank 2006).
Vuonna 2006 nokialla oli kansainvälisiä pa
tenttihakemuksia kaksinkertainen määrä kuin
Venäjällä kokonaisuudessaan (record 2007).
kansainvälisten patenttien määrässä Venäjä
rinnastuu espanjaan, norjaan ja singaporeen.
ylösnousemus on paras kaikista maailmois
ta, ja selvästikin looginen mahdollisuus. on
mahdollista, että maa pystyy sekä hallitsemaan
luonnonvararikkautensa että kehittämään uusia
korkean arvonlisän tuotteita. jos kaikki menee
hyvin, islanti voisi olla esimerkki. sehän yhdis
tää yhtäältä kalastuksen ja toisaalta Björkin,
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logistiikan ja rahoitustoiminnan. sitä paitsi mo
net islantilaiset selittävät äskeisen menestyk
sensä rahoituspalveluissa kalastukseen perus
tuvalla menneisyydellä. Molemmissa on kyse
mahdollisuuden löytämisestä ja riskin hyväksy
misestä. Vaikka monet venäläiset liikemiehet
ovat eittämättä löytäneet mahdollisuuden ja
hyväksyneet riskin, ainakin tähän asti se on
yleensä tapahtunut olemassa olevien tuotteiden
ja prosessien pohjalta, parhaassa tapauksessa
perässähiihtäjän edun hyödyntämisenä. esi
merkkejä aivan uusista aluista on vaikea löytää,
ainakaan Venäjän maaperällä.
niin kauan kuin hiilivedyt tuottavat kor
keampia tuloja kuin uudet toiminnot, joutuu
päättelemään että Modernismi on todennäköi
sempi vaihtoehto kuin ylösnousemus. Mutta
juuri esitetyt varaukset ovat voimassa myös
täällä.
tämä jättää valitettavasti vain kaksi syn
kempää skenaariota, Voimavarakirouksen ja
rappion. Venäjä ei ainakaan vielä kärsi hollan
nin taudista. sehän on tilanne, jossa vasta löy
detyt tai arvoltaan vasta nousseet luonnonvarat
tuottavat niin suureen vientiylijäämään, että
korkea inflaatio ja/tai valuutan reaalinen vah
vistuminen tuhoavat muun kuin energiasekto
rin kansainvälisen hintakilpailukyvyn. tämä
johtaa yhtäältä teollisuuden tuhoutumiseen ja
energiasektorin paisumiseen, toisaalta suljetun
sektorin kotimarkkinatuotannon käyttämiseen
työpaikkojen luojana. ellei tarpeeksi suurta
suljettua sektori ole, se luodaan.
Venäjällä reaalinen valuuttakurssi on edel
leen aliarvostettu, luonnonvarasektorin osuus
ei ole kiinteissä hinnoissa mitattuna noussut ja
palveluiden kasvu on mahdollista ja ainakin
suurelta osin syytäkin selittää tuotantoraken
teen normaalistumisena edellä kuvattuun ta
paan (kalcheva ja oomes 2007, ollus ja Bari

sitz 2007). Monet venäläiset tuotteet eivät ole
kilpailukykyisiä, mutta se on pikemmin reaali
sen kuin hintakilpailukyvyn ongelma. Voima
varakirous on laveampi ja löysemmin määritel
ty ilmiö. siihen liittyy epävakaus, suuret tu
loerot, epädemokraattinen politiikka ja inves
tointien puute, erityisesti inhimilliseen pää
omaan. Vaikka syyseuraus suhteet ovat usein
epäselviä, Voimavarakirouksesta keskustellaan
paljon. jos edellä esitetyt olettamukset ovat lä
helläkään sattuvuutta, siitä tullaan keskustele
maan paljon myös Venäjän yhteydessä. Mutta
luonnollisesti rappio on vielä vähemmän toi
vottava skenaario. 
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