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Yksityisen ja julkisen sektorin rooleja ajatel-
len Venäjä on yksi kiinnostavimmista tutkimus-
kohteista. Venäjällä valtio on enemmän tai vä-
hemmän läsnä kaikilla talouden sektoreilla. 
alkuperäisistä arvioista poiketen vuoden 2008 
talouskriisi ei rajoittunut vain länsimaihin.  Ve-
näjä osoittautui itse asiassa yhdeksi kriisistä 
pahiten kärsineistä maista. Venäjän hallitus 
vastasi kriisiin vahvoin tukitoimin ja käytti sii-
hen edeltävinä kasvun vuosina keräämiään pus-
kureita. Näitä toimia on myöhemmin kritisoitu 
vanhentuneiden rakenteiden tukemisesta ja 
valtion roolin kasvattamisesta.

Vaikka Venäjän yksityisen ja julkisen sekto-
rin roolien tarkastelu on erittäin kiinnostavaa, 
teemaan liittyvä empiirinen tutkimus on yllät-
tävän yksipuolista. suuri osa siitä keskittyy yk-
sityistämisprosessiin (esim. djankov ja murrell 

2002; Brown et al. 2006). osaltaan yksipuoli-
suutta selittää soveltuvien aineistojen puute.  
Väitöskirjassani olen pyrkinyt täyttämään tätä 
aukkoa hyödyntämällä ainutlaatuisia tutkimus-
aineistoja. 

toinen aukko kirjallisuudessa löytyy tutki-
musmenetelmien puolelta. Venäjä on hetero-
geeninen maa, ja suuret rakenteelliset muutok-
set aiheuttavat haasteita tavanomaisille ekono-
metrisille menetelmille. ei-parametristen me-
netelmien käyttö on toinen tämän väitöskirjan 
kontribuutioista. ei-parametriset menetelmät 
pystyvät sallivampien oletustensa ansiosta lie-
ventämään rakenteellisista muutoksista ja he-
terogeenisuudesta johtuvia ekonometrisiä on-
gelmia. 

Väitöskirjan neljästä esseestä ensimmäinen 
tarkastelee julkisen pääoman (lähinnä infra-
struktuurin) komplementaarista roolia yksityi-
sen sektorin tuottavuudelle. suuri osa tällaises-
ta tutkimuksesta on tehty Yhdysvaltojen alue-
aineistolla. ensimmäiset julkaisut aiheesta 
päätyivät tulokseen, että julkisen pääoman 
kontribuutio yksityiseen tuotokseen on mitä-
tön tai jopa negatiivinen (esim. Holz-eakin 
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1994). Henderson ja kumbhakar (2006) kui-
tenkin väittävät, että nämä tulokset saattavat 
johtua alueellisesta heterogeenisuudesta, mikä 
parametrisia menetelmiä käytettäessä johtaa 
harhaisiin tuloksiin.  He saavatkin ei-paramet-
ristä menetelmää käyttäen tuloksen, jossa jul-
kisen pääoman vaikutus on selvästi positiivi-
nen. 

Venäjän alueet ovat Yhdysvaltojen alueita 
heterogeenisempia ja mailla on hyvin erityyp-
pinen institutionaalinen perusta. Näin ollen 
vastaava tulos Venäjän aineistolla antaisi tukea 
sille, että menetelmälliset ongelmat ovat julki-
sen pääoman heikon empiirisen kontribuution 
taustalla. esseessä löydetään vastaava ilmiö, 
mutta tämän lisäksi tehdään toinen tärkeä me-
netelmällinen havainto. Pääoman tuottavuutta 
tarkastelevassa analyysissä multikollineaari-
suusongelman riski on suuri, mikäli kiinteät 
aluevaikutukset ovat mallissa mukana. koska 
julkisessa pääomassa on vain vähän aikavariaa-
tiota, malli ei pysty erottelemaan kiinteiden 
aluevaikutusten ja julkisen pääoman vaikutus-
ta. tässä tutkimuksessa käytettiin rajoitettuja 
aluevaikutuksia, jotka perustuvat Venäjän alue-
kehitysministeriön tekemään talouden raken-
teeseen pohjautuvaan alueluokitteluun. tulos-
ten mukaan pääoman kontribuutio yksityiseen 
tuotokseen todellakin on heterogeeninen siten, 
että vaikutus on positiivinen suurimmalla osal-
la Venäjän alueista mutta toisaalta ei-merkitse-
vä tai jopa negatiivinen joillakin alueilla.

myös väitöskirjan toinen essee hyödyntää 
ei-parametrista menetelmää. siinä tarkastellaan 
Venäjän keskus- ja aluehallintojen välistä tulon-
siirtomekanismia ja testataan empiirisesti, voi-
daanko sitä pitää vakuutusmekanismina aluei-
den kohtaamia epäsymmetrisiä talousshokkeja 
vastaan. tällainen vakuutusjärjestely on teo-
reettisesti perusteltu federaatiossa, mikäli työ-

voiman liikkuvuus on heikkoa, valuuttakurssi 
on kiinteä alueiden välillä tai alueiden pääsy 
rahoitusmarkkinoille on puutteellista (von Ha-
gen 1998). Nämä kaikki ehdot pätevät Venäjän 
tapauksessa. maan kiinnostavuutta lisää myös 
se, että alueiden välillä on merkittäviä eroja tu-
lotasoissa ja talouden rakenteissa. 

ensimmäisille tämän teeman empiirisille 
tutkimuksille oli tyypillistä hyvin suuret erot 
mitatussa vakuutusvaikutuksessa, eli siinä, 
kuinka suuri osa alueen kohtaamasta talous-
shokista aluetuotokseen tai tulotasoon katetaan 
alueen ulkopuolelta tulevilla tulonsiirroilla. 
Yhdysvaltain tapauksessa tulokset vaihtelivat 
10-30:n prosentin välillä. mélitz ja Zumer 
(2002) osoittavat usean maan aineistolla, että 
erot voidaan pitkälti selittää muuttujamääritte-
lyillä. He painottavat sitä, että jos tarkastellaan 
shokkeja aluetuotokseen, täytyisi selitettävänä 
muuttujana käyttää tulonsiirtoja koko alueta-
louteen, kun taas väestön tulotasoshokkeja tu-
lisi selittää tulonsiirroilla alueen väestölle. ai-
emmassa kirjallisuudessa näitä muuttujia on 
käytetty epäjohdonmukaisesti.

Väitöskirjassa Venäjän federaation tulon-
siirtojärjestelmää tarkastellaan aluevakuutuk-
sen näkökulmasta ottamalla huomioon mélit-
zin ja Zumerin huomiot muuttujaspesifikaati-
oista. tämän lisäksi tarkastelen ei-parametrisen 
analyysin avulla, kuinka suuri merkitys on 
alueiden heterogeenisuudella. kahden aiem-
man Venäjän aineiston pohjalta tehdyn tutki-
muksen perusteella Venäjän tulonsiirtojärjes-
telmällä ei voida katsoa olevan aluevakuutus-
roolia. omien tulosteni mukaan Venäjällä jär-
jestelmä kuitenkin näyttäisi toimivan alueva-
kuutuksen tavoin, mutta ei vakuutuksena 
aluetuotoksen tai väestön tuloshokkeja vastaan, 
vaan alueiden verotuloihin tai budjettimenoi-
hin kohdistuvia shokkeja vastaan. tulokset 



119

S imo  Leppänen

viittaavat myös siihen, että tulosten heterogee-
nisuus esiintyy lähinnä ajassa, ei alueiden välil-
lä. tämä viittaa siihen, että Venäjän taloussiir-
tymän aikana järjestelmään on tehty useita 
järjestelmätason muutoksia, mutta alueiden 
kohtelu on ollut melko yhtenäistä. tulosten 
perusteella vakuutusvaikutus on vahvistunut 
Vladimir Putinin siirryttyä maan johtoon, mikä 
on sopusoinnussa hänen aloittamansa talous-
vallan uudelleenkeskittämispolitiikan kanssa.      

Väitöskirjan kolmas essee tarkastelee siirty-
mätalouden erikoispiirrettä, jossa yksityiset 
yritykset tuottavat merkittävissä määrin palve-
luja, jotka Venäjän lainsäädännön mukaan pi-
täisi olla viranomaisten vastuulla. käytettäväs-
säni on ollut noin 400 suurta ja keskisuurta 
venäläisyritystä käsittävä kyselyaineisto, jota 
hyödyntämällä on pyritty löytämään yritysten 
motiivi tällaiselle toiminnalle. Venäjällä yrityk-
set osallistuvat muun muassa terveyspalvelujen 
tuottamiseen sekä paikallisinfraskruktuurin 
ylläpitoon ja lämmityksen tarjoamiseen lähialu-
een asuntoihin. Yritykset tarjoavat näitä palve-
luita myös ihmisille, joilla ei ole mitään kytkös-
tä yritykseen. Lähes kaikki haastatelluista yri-
tysjohtajista pitävät toimintaa yritykselle kan-
nattamattomana. Neuvostoaikaan tällainen 
toiminta oli elimellinen osa yhteiskunnan toi-
mintamekanismia, mutta nykyisessä toimin-
taympäristössä se vaikuttaa omituiselta.

usein tämäntyyppistä toimintaa luonnehdi-
taan yritysten yhteiskunnalliseksi vastuunkan-
noksi. toiminnan motiiviksi selitetään tyypilli-
sesti erottautumista kilpailijoista (esim. siegel 
ja Vitaliano, 2006). tämän tutkimuksen tulos-
ten mukaan ilmiötä Venäjän tapauksessa selit-
tää ainakin osittain epävarmuus toimintaympä-
ristössä, jossa riskit ovat pitkälti institutionaa-
lisia ja joita yritys koettaa toiminnallaan vähen-
tää.

empiirisen analyysin perusteella institutio-
naaliset riskit Venäjällä välittyvät yrityksen toi-
mintaan kolmella sellaisella tavalla, joihin yri-
tykset pystyvät vaikuttamaan. maan infrastruk-
tuurin laatu on heikko, mikä näkyy yrityksissä 
esimerkiksi sähkökatkoksina. tätä riskiä yritys 
pienentää osallistumalla paikallisen infrastruk-
tuurin ylläpitoon. sosiaalipalvelujen heikko 
taso on toinen institutionaalisten riskien väli-
tyskanava. tämä heikentää työvoiman tuotta-
vuutta ja toisaalta tarjoaa yritykselle tavan si-
touttaa työvoimaa. mekanismi on melko ylei-
nen myös kehittyneissä teollisuusmaissa ja siten 
vähemmän sidottu Venäjän institutionaaliseen 
ympäristöön. kolmas kanava liittyy Venäjän 
erityispiirteisiin hyvin läheisesti ja sitä voidaan 
kutsua viranomaisriskiksi. Venäjällä lainsää-
dännölliset instituutiot ovat heikkoja, mikä 
antaa virkamiehille paljon valtaa vaikuttaa yri-
tysten toimintaan. empiiristen tulosten perus-
teella yritykset, jotka osallistuvat julkisten pal-
veluiden tuottamiseen, pystyvät vaikuttamaan 
enemmän itseään koskevaan julkisen sektorin 
päätöksentekoon. Lisäksi yritysjohtajat koke-
vat, että irtautuminen palveluiden tuottamises-
ta johtaisi rahallisiin tai muihin seuraamuksiin 
viranomaisten taholta. tässä mielessä yrityksil-
lä ja viranomaisilla on tietyllä tapaa symbioot-
tinen suhde. tämä ei välttämättä ole optimaa-
linen yleisen taloudellisen toimintaympäristön 
kehitykselle. 

on helppo ajatella, että yritysten osallistu-
minen julkisten palveluiden tuotantoon näin-
kin laajamittaisesti tuskin olisi syntynyt ilman 
Venäjän sosialistista historiaa. empiiristen tu-
losten mukaan vahva selittäjä palveluiden tar-
joamisessa on se, omistiko yritys tarvittavan 
fyysisen tuotantokapasiteetin jo ennen Neuvos-
toliiton romahdusta. tämä seikka käy hyvin 
esiin myös esseen teoreettisessa mallissa, jossa 
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yrityksen kustannus osallistua julkisten palve-
luiden tuotantoon vähenee sen mukaan kuinka 
suuri osuus palvelun tuottamiseen tarvittavasta 
pääomasta on ”perittyä”. 

Väitöskirjan neljäs essee liittyy vähemmän 
suorasti julkisen ja yksityisen sektorin roolei-
hin, mutta niihin liittyvät muuttujat ovat mu-
kana empiirisessä sovelluksessa. esseessä pyri-
tään rakentamaan faktorianalyysin avulla kom-
posiitti-indikaattorien rakentamiseen lähesty-
mistapa (esimerkiksi erilaiset inhimillisen kehi-
tyksen mittarit), joka kärsii mahdollisimman 
vähän indeksin laatijan subjektiivisuudesta. 
tämä pohjautuu siihen, että indeksin rakenta-
miseen valikoituvat alaindeksit ja niiden paino-
tukset määräytyvät yksinomaan aineiston tilas-
tollisten ominaisuuksien perusteella. 

käytännön sovellus tästä lähestymistavasta 
on Venäjän alueiden taloudellinen potentiaali. 
käsitteenä tämä on melko abstrakti, mikä on 
komposiitti-indikaattoreiden erilaisille sovel-
luskohteille hyvin tyypillistä, sillä muutoin il-
miötä voitaisiin lähestyä suoraan mittaamalla. 
kyseinen sovellus tarjoaa harvinaisen mahdol-
lisuuden tarkastella uuden indikaattorin ”toi-
mivuutta”, mikä on yleensä mahdotonta tai 
mahdollista vasta pitkän ajan kuluttua. Venäjän 
tapauksessa talouden potentiaalille on kuiten-
kin olemassa kaksi kohtuullisen uskottavaa, 
toisistaan riippumatonta mutta keskenään kor-
reloivaa vertailukohtaa. toinen on yksityisen 
konsulttitoimiston ja toinen aluekehitysminis-
teriön tekemä luokittelu alueiden talouspoten-
tiaalista.

olettamalla, että nämä vertailuluokittelut 
heijastelevat alueiden todellista taloudellista 
potentiaalia, voidaan uuden komposiitti-indi-
kaattorin toimivuutta verrata muihin ”kilpaile-

viin” indikaattoreihin sen mukaan, kuinka hy-
vin se korreloi vertailuluokittelun kanssa. täs-
sä tutkimuksessa käytettiin kilpailevina indi-
kaattoreina alueiden kokonaistuotosta ja kiin-
teitä investointeja per asukas. tulosten perus-
teella uusi indikaattori toimii paremmin kuin 
kiinteiden investointien indikaattori ja lähes 
yhtä hyvin kuin aluetuotosindikaattori. □

Kirjallisuus

Brown j.d, earle j.s. ja telegdy a. (2006). ‘the 
Productivity effects of Privatization: Longitudi-
nal estimates from Hungary, romania, russia, 
and ukraine.’ Journal of Political Economy, 2006, 
vol. 114, no. 1.

djankov, s. ja murrell, P. (2002). ’enterprise re-
structuring in transition: a Quantitative sur-
vey’, Journal of Economic Literature, vol. XL, 
739-792.

Henderson, d. ja kumbhakar, s. (2006). ‘Public and 
Private Capital Productivity Puzzle: a Nonpara-
metric approach’, Southern Economic Journal 
73(1), 219–232.

Holtz-eakin, d. (1994). ‘Public-sector Capital and 
the Productivity Puzzle’, Review of Economics 
and Statistics 76, 12-21.

mélitz, j. ja Zumer, F., (2002). regional redistribu-
tion and stabilization by the centre in Canada, 
France, the uk and the us: a reassessment and 
new tests. Journal of Public Economics. 86:  263-
286.

siegel, d.s. ja Vitaliano, d.F. (2006). ‘an empirical 
analysis of the strategic use of Corporate social 
responsibility.’ Rensselaer Working Paper in Eco-
nomic, N0602.

Von Hagen, j., (1998).  Fiscal policy and intrana-
tional risk-sharing, ZEI working paper, B13, uni-
versity of Bonn.


