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Epäviralliset käytännöt taloudessa

Sinikka Parviainen

Kaikissa yhteiskunnissa epäviralliset instituu-
tiot määrittävät yritysten päätöksentekoa ja 
käyttäytymistä yhtä merkittävästi, tai jopa suu-
remmassa määrin, kuin viralliset lait ja säädök-
set. Heikot julkiset instituutiot voivat ajaa yri-
tykset toimimaan virallisten taloudellisten ra-
kenteiden ulkopuolella ja turvautumaan epävi-
rallisiin instituutioihin liiketoimintansa turvaa-
miseksi (Friedman ym. 2000). 

Termiä instituutio käytetään laajalti tieteel-
lisessä ja laajemmassa yhteiskunnallisessa kes-
kustelussa tarkoittamaan hyvinkin erilaisia il-
miöitä tai rakenteita, mutta miten instituutio 
ymmärretään taloustieteessä? Ehkä laajimmal-
le levinneen määritelmän on esittänyt nobelis-
ti Douglas North, jonka mukaan instituutiot 
ovat ”pelin säännöt” yhteiskunnassa tai tar-
kemmin sanoen ”instituutiot ovat ihmisten 
luomia rajoitteita, jotka muodostavat rajat po-

liittiselle, taloudelliselle ja sosiaaliselle kanssa-
käymiselle yhteiskunnassa” (North 1992, 477). 

Instituutiot voidaan jakaa epävirallisiin (ta-
vat, perinteet, tabut) ja virallisiin (lait, säädök-
set), joista ensin mainittu on Northin mukaan 
instituutioiden kestävämpi muoto, vaikka epä-
virallisen instituution muodostavat rajoitteet 
ovat usein kirjoittamattomia (North 1991). 
Epäviralliset instituutiot ja käytännöt edeltävät 
usein virallisten lakien ja säädösten syntyä tai 
viralliset rajoitteet asetetaan estämään haital-
lisiksi koettujen epävirallisten käyttäytymis-
mallien kehittymistä ja leviämistä. 

Epäviralliset käytännöt kehittyvät paikkaa-
maan virallisten instituutioiden jättämiä auk-
koja tai niiden sopimattomuutta vallitsevien 
asiantilojen kanssa. Tehottomuutensa takia 
epäviralliset käytännöt näyttävät usein olleen 
ristiriidassa vallitsevien talousteorioiden kans-
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sa. Yksi kiinnostavimmista esimerkeistä on 
vaihtokaupan tai rahattoman vaihdon käyttö 
Venäjällä Neuvostoliiton hajoamisen jälkeen, 
mikä näyttäisi sotivan perinteisiä talousteo-
rioita vastaan (Guriev ja Ickes 2000). Venäjällä 
ja muualla entisen Neuvostoliiton alueella 
vaihtokauppa oli 1990-luvun vaikeina vuosina 
hyvin laajalle levinnyt käytäntö erityisesti yri-
tysten välisessä vaihdossa (Commander ym. 
2002). Laajimmallaan yli 50 prosenttia Venäjän 
teollisuuden liikevaihdosta käytiin rahattoman 
vaihdon kautta. 

Esiteltävänä olevan väitöskirjan ensimmäi-
sessä tutkimusartikkelissa tutkitaan vaihto-
kauppaa Venäjällä 2000-luvulla uuden ja lajis-
saan ainutlaatuisen kyselyaineiston avulla. 
Tämä Venäjän tiedeakatemian kyselytutkimus-
aineisto paljastaa, että vaihtokauppa on ollut 
verrattain yleistä myös vuosina 2004−2011, 
jolloin keskimäärin 38 prosenttia yrityksistä 
käytti vaihtokauppaa ainakin jollain tasolla. 
Moskovan kaupungin osuus on kyselytutki-
musaineistossa pienempi kuin, mikä on pää-
kaupungin merkitys Venäjän taloudessa ja yri-
tysten esiintyvyydessä keskimäärin. Moskovan 
megakaupungin verrattain moninainen talou-
den rakenne onkin muuhun Venäjään verrat-
tuna poikkeuksellista. 

Tästä aiheesta ei ole aikaisempia kyseistä 
aikakautta käsitteleviä tutkimuksia. Ekono-
metrista analyysimetodologiaa, jolla yritysten 
päätöstä käyttää vaihtokauppaa on kuvattu, ei 
ole aikaisemmin käytetty tähän tarkoitukseen. 
Tämä on kiinnostava löydös, koska se sijoittuu 
Venäjän historian nopeimman talouskasvun 
aikaan, jolloin Venäjän talous kasvoi arviolta 7 
prosenttia vuodessa ja köyhyys laski lähes puo-
leen 1990-luvun tasosta. 

Teollistuneessa talousjärjestelmässä, kuten 
2000-luvun Venäjällä, vaihtokauppaa harjoite-

taan jossain epävirallisen ja virallisen väli-
maastossa ja sitä voidaan käyttää laittomaan 
toimintaan kuten veronkiertoon. Vaihtokau-
pan motiivit eivät kuitenkaan välttämättä liity 
laittomuuksiin tai niiden peittelyyn, kuten 
1990-luvun vaihtokauppaa käsittelevä kirjalli-
suus on esittänyt (Commander ja Mummsen 
1998). 

Teollistuneen maailman vaihtokaupan ilmi-
öihin verrattuna venäläisen vaihtokaupan eritys-
piirre 2000-luvulla ja sitä edeltäneenä vuosi-
kymmenenä on se, että vaihtokauppaa harjoit-
tavat todennäköisemmin suuret (yli 250 työnte-
kijää) kuin pienet yritykset. Toinen erityispiirre 
on, että makrotasolla vaihtokaupan määrä kor-
reloi negatiivisesti inflaatiovauhdin kanssa. 

Ensimmäistä piirrettä todennäköisesti selit-
tää se, että suuret yritykset on perustettu aikai-
semmin (usein neuvostoaikana) ja siten niillä 
todennäköisesti on vakiintuneet vaihtokauppa-
verkostot. Toinen tekijä voi olla se, että suurilla 
yrityksillä on enemmän ”likvideja” tuotteita 
käytettäväksi vaihtokaupan välineinä. Lisäksi 
analyysi paljastaa kiinnostavan ristiriidan, mikä 
kuvastaa ilmiön monitahoisuutta. Yritystason 
aineistolla tehdyn empiirisen analyysin mukaan 
yrityksen velkaantumisen nousu ja voittomargi-
naalin lasku selittävät yritysten vaihtokaupan 
käytön määrää. Vaihtokauppaa käyttävät yrityk-
set eivät kuitenkaan ole erityisen velkaantuneita 
tai tappiollisia verrattuna yrityksiin, jotka eivät 
käytä vaihtokauppaa. 

Tämä empiirisen analyysin ja aikaisemman 
1990-vaihtokauppaan pohjautuvan kirjallisuu-
den perusteella on suoraviivasta olettaa, että 
vaihtokauppa 2000-luvulla nojaa ensin Neu-
vostoaikana muodostuneisiin epävirallisiin 
vaihtokaupan verkostoihin ja käyttäytymismal-
leihin. Neuvostoaikana hyvinkin kekseliäät 
epäviralliset vaihtoverkostot mahdollistivat 
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keskusjohdon asettamien joustamattomien vii-
sivuotissuunnitelmien täyttämisen, kun viral-
lista mahdollisuutta raaka-aineiden saamiselle 
ei ollut. Nämä verkostot säilyivät elossa 
1990-luvun vaikeina vuosina, jolloin vaihto-
kaupan kekseliäät verkostot todennäköisesti 
pelastivat Venäjän talouden totaaliselta romah-
dukselta (Aukutsionek 1998). Nämä epäviral-
liset käytännöt säilyivät opittuina käyttäyty-
mismalleina uudelle vuosituhannelle asti. Se 
on ymmärrettävää siksi, että ainoastaan suu-
rimpien kaupunkien ulkopuolella Venäjän ta-
louden rakenteet ovat neuvostoajan jälkeen 
muuttuneet vain hyvin vähän (Ananyev ja  
Guriev 2015).  

Vaihtokauppaa enemmän huomiota on yh-
teiskuntatieteissä saanut toinen epävirallinen 
talouden ilmiö, nimittäin korruptio. Maail-
manpankki määrittelee korruption julkisen 
vallan tai aseman hyväksikäyttämiseksi yksityi-
sen hyödyksi. 

Tämä laaja määritelmä kattaa hyvin erilai-
sia ilmiöitä törkeistä korruptiotapauksista mo-
nitulkintaisiin ystävänpalveluksiin. Kaikkein 
törkeimpiä tapauksia lukuun ottamatta, kor-
ruption tunnistaminen ja sen mittaaminen ver-
tailukelpoisella tavalla maiden välillä tai yli 
ajan on edelleen kiistanalainen kysymys. Eri 
indikaattorit eivät anna pohjaa yksiselitteisille 
johtopäätöksille.  

Käsitys siitä, mikä ymmärretään korrup-
tioksi, myös muuttuu ajan myötä. Monia me-
nettelyjä, joita nykyisin pidetään korruptiona, 
ei olisi aiempina vuosikymmeninä pidetty kor-
ruptiona. Tästä hyvänä esimerkkinä toimii 
Suomen poliittista järjestelmää kuohuttanut 
vaalirahoitusskandaali. Kohun jälkeen käsitys 
”maan tavasta” on muuttunut, kun oikeusistui-
met ovat ottaneet kantaa vaalirahoituksen il-
moittamiskäytäntöihin. Näistä syistä korrupti-

on mittaaminen ja kvantifiointi edes tyydyttä-
västi on vaikeaa. 

Miksi taloustieteen tulisi sitten tutkia kor-
ruptiota eikä jättää aiheen tutkimusta muille 
yhteiskuntatieteille? Korruptiotutkimus on 
melko yksimielinen siitä, että pitkällä aikavä-
lillä korruptio rapauttaa julkisen sektorin us-
kottavuutta ja siten nostaa toimenpanokustan-
nuksia ja heikentää lainkuuliaisuutta laajem-
min yhteiskunnassa. 

Korruption lyhyen aikavälin hyvinvointi-
vaikutuksista on esitetty myös toisen suuntaisia 
näkemyksiä. Yhteiskunnissa, joissa julkisen 
sektorin käytännöt, kuten raskas byrokratia, 
ovat kokonaishyvinvoinnin kannalta haitalli-
sia, tällaisen järjestelmän kiertäminen voi ai-
nakin lyhyellä aikavälillä lisätä talouden tehok-
kuutta ja auttaa elinkelpoisia yrityksiä selviä-
mään vaikeissa olosuhteissa. 

Korruptiota käsittelevässä kirjallisuudessa 
tämä tulkinta tunnetaan yleisemmin hypotee-
sina ”öljystä talouden rattaissa” (grease-in-the-
wheels-hypothesis). Useimmiten korruptio näh-
dään tutkimuskirjallisuudessa enemmänkin 
”hiekkana talouden rattaissa” (Méon ja Sekkat 
2005; Méon ja Weill 2010; Dreher ja Gassebner 
2013, Mendoza ym. 2015).

Väitöskirjan yksi keskeisistä teemoista on-
kin juuri korruptio. Kahdessa esseessä aihetta 
käsitellään hieman eri näkökulmista. Väitös-
kirjan toisessa tutkimusartikkelissa analysoi-
daan, onko asiantuntijoiden näkemyksiin (per-
ceptions) perustuvilla arvioilla korruptiosta 
vaikutuksia suorien sijoitusten (foreign direct 
investment) virtaan. Tällaisiin näkemyksiin pe-
rustuu esimerkiksi Transparency Internatio-
nalin Corruption Perceptions Index. Myös on 
tutkittu sitä, onko Maailmanpankin keräämil-
lä, yritysten kokemuksiin perustuvilla indi-
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kaattoreilla (Enterprise Surveys) tilastollisesti 
merkitsevä yhteys investointeihin? 

Kehittyville maille suoria sijoituksia pide-
tään usein tärkeänä väylänä edistää uuden  
teknologian käyttöönottoa ja sitä kautta talous-
kasvua.

Väitöskirjan tulokset osoittavat, että asian-
tuntijoiden näkemykseen perustuvilla arviolla 
korruption määrästä on tilastollisesti merkittä-
vä negatiivinen yhteys suorien sijoitusten vir-
taan. Sen sijaan yritysten kokemuksiin perus-
tuvilla indikaattoreilla tällaista yhteyttä ei sa-
moissa maissa havaita.  

Kun ulkomaiset investoinnit jaotellaan in-
vestointitavan mukaan, yritysten kokemukseen 
ja toisaalta asiantuntijoiden näkemyksiin pe-
rustuvien indikaattoreiden vaikutus on erilai-
nen. Uutta toimintaa luovissa (green field in-
vestment) yritysten kokemukset korruptiosta 
osoittautuvat tilastollisesti merkitseviksi, kun 
taas yritysostoissa tai fuusioissa (Mergers & Ac-
quisitions) asiantuntijoiden näkemyksiin perus-
tuvilla arvioilla oli tilastollisesti merkitsevä 
vaikutus. 

Erityyppisten korruptioindikaattorien ana-
lyysi osoittaa, että päätelmät eri maiden kor-
ruption tasoista tietyssä maassa voivat olla hy-
vinkin erilaisia riippuen siitä, tarkastellaanko 
asiantuntijoiden arvioihin perustuvia indikaat-
toreita vai yritysten kokemuksiin perustuvia 
mittareita. Tämä antaa mielenkiintoisen lisän 
yhteiskuntatieteilijöitä ja valtionhallintoa kiin-
nostavaan keskusteluun korruption mittaami-
sesta ja määrittelemisestä erilaisissa ympäris-
töissä varsinkin, kun korruptio on jo sisäsyn-
tyisesti ilmiö, joka haluaa vältellä päivänvaloa. 

Väitöskirjan kolmas tutkimusartikkeli tar-
kastelee korruption ja harmaan talouden välis-
tä suhdetta. Harmaa talous koostuu taloudel-
lisesta toiminnasta, josta ei makseta lainmää-

räämää veroa ja joka ole minkään virallisen 
toimielimen valvonnan alainen. Tutkimus an-
taa oman lisänsä aikaisempaan empiiriseen 
kirjallisuuteen, jossa on tutkittu sitä, voidaan-
ko harmaata taloutta ja korruptiota pitää toi-
siaan ruokkivina (komplementteja) vai toisiaan 
korvaavina ilmiöinä (substituutteja). Näitä il-
miöitä tarkastellaan alueellisella tasolla samal-
la, kun kontrolloidaan valtiokohtaisia vaiku-
tuksia.  

Lähestymistapa luo uuden ja tärkeän näkö-
kulman aiheeseen. Aikaisemman tutkimuksen 
mukaan näiden ilmiöiden esiintyvyys vaihtelee 
merkittävästi valtion rajojen sisällä. Näin on 
varsinkin suurissa talouksissa, joissa on fede-
ratiivinen hallintorakenne ja suuria maantie-
teeseen tai väestörakenteeseen perustuvia alu-
eellisia eroja. 

Ovatko korruptio ja harmaa talous siis toi-
siaan täydentäviä vai korvaavia ilmiöitä? Joi-
denkin aikaisempien tutkimustulosten mu-
kaan korruptoituneet virkamiehet ajavat yri-
tykset talouden harmaalle puolelle, jotta yri-
tykset eivät joutuisi maksamaan kohtuuttomia 
lahjuksia (Fisman ja Svensson 2007; Dreher 
ym. 2014). On myös tutkimustuloksia siitä, että 
laajalle levinnyt korruptio voi ruokkia har-
maan talouden ilmiöitä korruption peittelemi-
seksi (Torgler ja Schneider 2009; Friedman ym. 
2000). Väitöskirjassa esitetyt, Maailmanpankin 
yrityskyselyaineistoon perustuvat tulokset tu-
kevat näkemystä, jonka mukaan harmaa talous 
ja korruptio pikemminkin ruokkivat kuin kor-
vaavat toisiaan. 

Väitöskirjan tarkoituksena on tuoda empii-
risen lähestymistavan kautta lisäarvoa tieteel-
liseen keskusteluun epävirallisista käytännöis-
tä ja niiden moninaisiin vaikutuksiin taloudes-
sa. Poliittisten päätösten valmistelussa on tär-
keää, että epäviralliset käytännöt osataan 
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identifioida ja että niiden syyt ja mahdolliset 
vaikutukset ymmärretään syvällisesti. Virallis-
ten rakenteiden ulkopuolella olevat taloudelli-
set käyttäytymismallit ovat usein syy siihen, 
miksi julkisen vallan interventiot, perusteelli-
sesti suunnitellut ja hyvää tarkoittavat uudis-
tukset usein saavat aikaan ei-toivottuja vaiku-
tuksia tai epäonnistuvat täysin.

Kiihtyvän digitalisaation aikana nämä kult-
tuurisesti ja historiallisesti inhimilliseen kans-
sakäymiseen liittyvät ilmiöt saattavat jäädä 
vaille huomiota. Niiden uskotaan jääneen men-
neisyyteen tai niiden uskotaan aiheuttavan 
ongelmia vain kehittyvissä maissa. Kuitenkin 
uusi teknologia on luonut uuden ja entistä te-

hokkaamman alustan epävirallisille käytän-
nöille. Järjestäytyminen mihin tahansa toimin-
taan virallisten rakenteiden ulkopuolella ei ole 
koskaan ollut kitkattomampaa. 

Vastakkaisena kehityssuuntana, jopa kaik-
kein kehittyneimmissä maissa, voidaan nähdä 
nouseva protektionismi, taloudellinen nationa-
lismi ja halu kääntyä sisäänpäin. Sen sijaan, 
että altistuttaisiin globaalille kilpailulle ja että 
globaalien arvoketjujen kautta luotaisiin entis-
tä tehokkaampaa liiketoimintaa, tavoitellaan 
omavaraisuutta. Kansainvälisen talouden avoi-
muuden heikkeneminen luo osaltaan otollisen 
kasvualustan epävirallisten käytäntöjen yleis-
tymiselle. □
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