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Esipuhe
Venäjän talous kasvaa ja vetää puoleensa suomalaisia investointeja. Mikäli trendi jatkuu, siirtyy Suomen ja Venäjän taloussuhteiden painopiste
kaupasta kohti integraatiota.
Talousintegraatio lisää talouksien riippuvuutta toisistaan. Yleensä integraation myötä myös sääntely ja talouspolitiikka eri maissa harmonisoituvat, mikä vähentää riippuvuuteen liittyvää riskiä. Nyky-Venäjä on
tässä suhteessa eri maata. Se on suurvalta, jolle harmonisointi läntisiin
järjestelmiin on jo määritelmällisesti ristiriidassa sen omakuvan kanssa.
Georgian tapahtumat tarjoavat tästä yhden esimerkin. Suomea koettelevat puutullit toisen. Venäjä on selkeästi ilmaissut määrittävänsä itse
milloin, miten ja millä tavoilla se aikoo integroitua maailmantalouteen.
Suomi ja suomalaiset yritykset tulevat hyötymään Venäjän valtavien
markkinoiden imusta. Yritysten tulee kuitenkin osata toimia venäläisessä kapitalismissa ja hallita siihen liittyvät riskit – niin pitkälle kuin se
ylipäätään on mahdollista.
Tämä raportti tarjoaa aineksia Suomen ja Venäjän taloussuhteen arviointiin. Uskon, että se on hyödyllinen sekä yritysjohtajille että kaikille
Venäjän kehitystä seuraaville suomalaisille.
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Lukijalle
”Venäläinen kapitalismi ja Suomi” -raportin kirjoittaminen on ollut
arvokas prosessi. Ryhtyessäni tähän projektiin ajatuksenani oli tiivistää oma näkemykseni venäläisestä kapitalismista yksiin kansiin sekä
herättää keskustelua sen vaikutuksesta Suomeen. Juuri tästä aspektista
Venäjää on toistaiseksi tarkasteltu yllättävän vähän, vaikka vuorovaikutus kasvaa nopeasti. Georgian konfliktin puhkeaminen kesken kirjoittamisen toi tähänkin hankkeeseen uusia ulottuvuuksia. Yhtäältä konflikti
toi esille muutaman odotetun piirteen Venäjän kehityskulusta ja ajattelutavasta, toisaalta se lisää tarvetta pohtia syvällisemmin Suomen ja
Venäjän välisen talousintegraation kehitystä. Konfliktista riippumatta
taloudellinen vuorovaikutus ja Suomen riippuvuus Venäjästä ovat nopeassa kasvussa. Olen raportissa jonkin verran pohtinut suomalaisen
Venäjä-politiikan ja yritysten Venäjä-strategioiden punaista lankaa.
Kaikkiin kysymyksiin en kuitenkaan ole halunnut yrittää vastata, vaan
jätän tilaa myös lukijan omille johtopäätöksille. Kysymyksenasetteluna
”Venäläinen kapitalismi ja Suomi” johtaa mielestäni prosessiin, joka on
vasta aluillaan.
Kirjoitin raportin pääasiassa heinä-elokuussa 2008 Helsingissä, Kuusamossa ja Ristiinassa. Suurkiitos työnantajalleni East Office of Finnish Industriesille, joka antoi minun käyttää työaikaa tähän prosessiin.
Kirjoittamisprosessi herätti paljon kiinnostusta, ja olen saanut tukea
eri suunnista kirjoittamisen aikana. Minulla on ollut kunnia saada arvokasta palautetta raportin eri versioista lukuisilta suomalaisilta Venäjän
kanssa ammatikseen toimivilta alan asiantuntijoilta. Prosessin aikana arvokasta palautetta ovat antaneet Antti Helanterä, Jukka Härmälä, Leena
Masalin, Renata Osmanova, Teijo Pankko, Hannu Penttilä, Jaakko Rauramo, Ilkka Salonen, Christian Ramm-Schmidt, Veli Sundbäck ja Matti
Vuoria. Erityisesti haluan kiittää Ilkka Haavistoa, Risto E. J. Penttilää,
René Nybergiä, Martin Ollusta, Seppo Remestä, Heli Simolaa ja Pekka Sutelaa arvokkaista ja yksityiskohtiin menevistä kommenteista sekä
vaimoani Reettaa sparrauksesta prosessin aikana. Raportissa esiintyvät
mielipiteet ja mahdolliset virheet ovat luonnollisesti kirjoittajan, eikä
niistä kanna vastuuta raportin ohjausryhmä, EVA tai työnantajani East
Office of Finnish Industries.
Espoossa 11.9.2008
Simon-Erik Ollus
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1 Johdanto
Suomalaiset yritykset investoivat tänään Venäjälle enemmän kuin koskaan aiemmin. Samaan aikaan Georgian elokuussa 2008 puhjennut
kriisi korostaa jälleen Venäjään talouteen liittyvää poliittista riskiä.
Miten varmalla pohjalla venäläinen kapitalismi loppujen lopuksi on?
Voimmeko luottaa siihen, että talous kasvaa ja ulkomaalaiset yritykset
voivat toimia ja kasvaa Venäjällä. Paranevatko Venäjän investointi-ilmapiiri ja yritysten juridinen suoja? Venäjän nopean talouskasvun johdosta
Suomen ja suomalaisten yritysten riippuvuus Venäjästä kasvaa, mutta
riippuvuussuhde on varsin yksipuolinen. Venäläiset ovat sijoittaneet
Suomeen hyvin varovasti. Suomen talouden Venäjä-riski on edelleen
oleellinen.
Venäjä on aina ollut Suomelle haasteellinen naapuri. Olemme kuitenkin
suhteellisen onnistuneesti pystyneet toimimaan naapurimme kanssa.
Venäjä on läpi historian aiheuttanut Suomelle vaikeuksia, mutta myös
tarjonnut taloudellisia etuuksia ja mahdollisuuksia. Suomen taloudellinen nousu on läpi historian aina liittynyt joiltain osin Venäjään.
Suomen valtion perusinstituutiot kehittyivät autonomian aikana, kiitos
Venäjän, joka pelkäsi Suomen kääntyvän tsaarivaltaa vastaan. Suomen
talous kehittyi Pietarin kaupungin kehityksen siivellä, eräänlaisena Pietarin raaka-ainelähteenä. Suomen itsenäistymiseen johtanut liikehdintä
lähti toden teholla liikkeelle Venäjän yrityksistä rajata autonomiaa, ja
lopulta Venäjän sisäisen poliittisen myllerryksen johdosta Suomelle tarjoutui mahdollisuus itsenäistyä ensimmäisen maailmansodan päätteeksi.
Suomen perusteollisuuden pohja luotiin Venäjän vallan aikana, 1800luvun ns. teollisen vallankumouksen yhteydessä. Ensimmäinen renessanssi alkoi, kun bolshevikit tekivät vallankumouksen ja lopettivat
ulkomaankauppansa. Pienelle Suomelle tarjoutui lännessä uusia suuria
raakapuun ja puutuotteiden vientimahdollisuuksia 1920-luvulla Venäjän
tarjonnan tyrehdyttyä. Toisen maailmansodan päätteeksi raskaat sotakorvaukset ja niiden jälkeen syntynyt bilateraalikauppa kehittivät Suomen metalli- ja koneteollisuutta. Bilateraalikaupan tulojen turvin Suomi
jälleenrakensi maata ja kehitti nykyisen perusteollisuutensa pohjan.
1990-luvun laman ja talouden liberalisoinnin aikana Venäjän-kauppa
hiipui pohjalukemiin ja Suomen talous kävi läpi matokuurin. Taloutta



jouduttiin tehostamaan. Kilpailukyvylle piti luoda uusi pohja. Tekstiilija vaatetusteollisuus lähes kuihtui, mutta tilalle kehittyivät oikeanlaiseen
osaamiseen panostamisella ICT-, ympäristö- ja muutamat muut maailmanluokan osaamisklusterit.
Nyt Venäjän talous on jälleen nousemassa, ja Venäjästä on tulossa taloudellinen suurvalta maailmassa. Kehitys tarjoaa jälleen pienelle Suomelle mahdollisuuden osallistua Venäjän taloudelliseen kehitykseen,
talouden nosteeseen sekä aiempaa konkreettisempaan taloudelliseen
yhteistyöhön. Kuten aina, uudet mahdollisuudet tuovat mukanaan
myös riskejä. Lisääntyneen taloudellisen vuorovaikutuksen kolikon toisella puolella on Venäjä-riskien kasvu. Suurvalta-asetelman takia – tai
ehkä juuri sen johdosta – venäläinen kapitalismi eroaa suomalaisesta
tai eurooppalaisesta kapitalismista. Venäjä ei ole mukana keskeisissä
kauppapoliittisissa sopimuksissa. Maassa on heikko lainsäädäntö ja
investointisuoja. Korruption taso sekä yritysten kohtaama poliittinen
riski on edelleen oleellinen. Georgian konflikti elokuussa 2008 korostaa
entisestään Venäjään liittyviä odottamattomia poliittisia riskejä ja maan
suhteellista eristäytyneisyyttä maailmataloudessa.
Suomalaisten ja Euroopan unionin vaikutusmahdollisuudet Venäjän
sisäiseen kehitykseen ovat rajalliset. Venäjä ei ole kiinnostunut laajemmasta ja syvällisemmästä taloudellisesta integraatiosta lännen kanssa,
ainakaan vielä. Elämme kahdessa eri talousjärjestelmässä, jossa suomalaiset ja muut ulkomaalaiset yritykset joutuvat kohtaamaan Venäjään
liittyvät mahdollisuudet ja riskit yksinään.
Tämä raportti keskustelee nykyvenäläisen kapitalismin suunnasta ja sen
erityspiirteistä. Mitä on venäläinen kapitalismi? Mikä on sen vaikutus
Suomeen? Millainen on Suomen taloudellinen Venäjä-riippuvuus, miten
se kehittyy ja missä on yhteistyömahdollisuuksia? Millaisen suunnan
maittemme välinen talousintegraatio tulee todennäköisesti ottamaan?
Pystyykö pieni Suomi hyödyntämään kaikkia Venäjän talouden tarjoamia yhteistyömahdollisuuksia ja vaikuttamaan Venäjän talouden kehitykseen, vai lisääntyvätkö vain riskit?
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2 Mitä on venäläinen
kapitalismi?
Venäjän talouden koko on lähes kaksinkertaistunut viimeisen kymmenen vuoden aikana. Venäjä onkin yhdessä muiden nopeasti kehittyvien
talouksien kanssa muuttamassa maailmantalouden tasapainoa. Amerikkalainen investointipankki Goldman Sachs kehitti aikoinaan nimikkeen BRIC-maat (Brasilia, Venäjä, Intia ja Kiina) ja arvioi, että nämä
BRIC-maat tulevat vuoteen 2050 mennessä olemaan maailman johtavia
talouksia. Maailman suurimmat kansantaloudet olisivat silloin Kiina,
Yhdysvallat, Intia, Japani, Brasilia ja Venäjä.1 Venäjä oli vuonna 2007
maailman 11. suurin talous dollareissa laskettuna. Ostovoimakorjattuna Venäjä oli samana vuonna jo maailman 7. suurin kansantalous. Jos
nykyinen kasvuvauhti jatkuu maailman keskeisissä suurissa talouksissa,

Kuvio 1

Maailman 12. suurinta taloutta vuonna 2007 ja 2013

Ostovoimakorjattuna (PPP) suhteessa Yhdysvaltain kustannustasoon Venäjä oli vuonna 2007 maailman
7. suurin kansantalous, nimellisin luvuin 11. suurin. IMF ennustaa, että Venäjä on maailman 7. suurin kansantalous vuonna 2013 niin nimellisillä kuin ostovoimakorjatuillakin mittareilla mitattuna.
Lähde: IMF World Economic Outlook April 2008.
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Venäjästä tulee nimellisesti laskettuna maailman viidenneksi suurin kansantalous vuonna 2020. Venäjä onkin nopeasti nousut maailman johtavien talouksien joukkoon.
Koska maailman johtavat taloudet toimivat jo tehokkaasti, on niiden
kasvupotentiaali pieni. Jokainen panostus lisäkasvuun on kallis ja työläs. Sen sijaan BRIC-maat ovat pitkään olleet kehittymättömiä talouksia, joille nopea kasvu on mahdollista tehostamalla nykytuotantoa ja
hyödyntämällä muualla kehitettyä osaamista. Näidenkin maiden kasvuvauhti hiipuu sitä enemmän, mitä lähemmäksi maailman johtavien
talouksien tehokkuusrintamaa ne tulevat. BRIC-mailla, kuten muillakin
kehittyvillä talouksilla, on kuitenkin mahdollisuus ylläpitää nopeaa talouskasvua vielä jonkin aikaa sopivalla perässähiihtäjän talouspolitiikalla.
Yritykset puolestaan pyrkivät hakeutumaan perässähiihtäjätalouden
imuun. Kansainvälinen elinkeinoelämä hakee globaalia kilpailukykyä
ja markkinaosuuksia nopeasti kehittyvistä talouksista, joissa kansalaisten elintaso nousee nopeasti ja kulutusmarkkinat kehittyvät. Kulutus- ja investointihyödyketarpeet ovat valtavat, samoin potentiaali
nopealle markkinakasvulle. Länsimarkkinat ovat yrityksille sen sijaan
voimakkaasti kilpailutettuja hitaasti kasvavia markkinoita, joissa markkinaosuuksien kasvattaminen on vaikeaa. Nopeasti kehittyvistä maista
Venäjä sattuu olemaan Suomen naapuri.
Vielä 2000-luvun alkupuolella globaalitaloudessa kilpailtiin KaakkoisAasiaan ja erityisesti Kiinaan menemisestä, jolloin Venäjä usein ohitettiin. Esimerkiksi Suomen teollisuus oli vuoteen 2006 asti sijoittanut
enemmän suoria sijoituksia Kiinaan kuin Venäjälle. Vasta vuonna 2007
tilanne muuttui ja suomalaisten sijoitusten kasvuvauhti Venäjälle on
nykyään huomattavasti muita markkinoita nopeampaa. Suomalaisten
lisäksi myös kansainvälinen elinkeinoelämä on viime vuosina avannut
silmänsä Venäjälle, ja ulkomaiset investoinnit Venäjälle ovat nopeassa
kasvussa.
Samalla Moskovasta ja Pietarista on tullut kansainvälisiä metropoleja.
Moskova on jo asumiskustannuksiltaan maailman kallein kaupunki, ja
yhä useampi kansainvälinen suuryritys toimii Moskovassa. Näissä kaupungeissa käydessä on vaikea uskoa, että Venäjä on osin vielä varsin
eristäytynyt talous ja sitä leimaa tietyn tason inertia. Venäläinen kapitalismi on vielä nuori.
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Venäjä ei ole merkittävämmin integroitunut maailman kauppajärjestelmiin, hallinto on autoritaarinen ja oikeusturva on heikko. Talous ja liiketoimintaympäristö ovat nopeasta kasvusta huolimatta edelleen varsin
epävakaita. Kapitalismi Venäjällä ei ole samanlaista kuin Euroopassa
tai Suomessa, vaan siihen liittyy yhä omia erityispiirteitään sekä suurta
ennakoimattomuutta. Muutamat erityispiirteet vaikuttavat osaltaan Venäjän talouden todennäköiseen kehityskulkuun. Näiden erityspiirteiden
tunnistaminen on Suomelle ja suomalaisille yrityksille tärkeää.
Venäläisen kapitalismin ymmärtäminen on loppujen lopuksi suhteellisen rationaalista ja suoraviivaista. Meidän ei tarvitse mystifioida Venäjää joksikin vaikeasti tajuttavaksi ilmiöksi, jota ei voi ymmärtää ilman
syvällistä venäläisen sielun tarkastelua. Se on normaali maa, jolla on
tietty perintötaakka. Tämä taakka myös näkyy talouden dynamiikassa.
Kun tunnistamme muutaman Venäjän koko taloutta koskevan trendin,
ymmärrämme kohtalaisen hyvin venäläisen kapitalismin toimintatavan. Trendejä tai haasteita on mielestäni viisi. Ensimmäinen haaste on
maantiede. Venäjä on yhdentoista aikavyöhykkeen maa. Toinen haaste
on raskas historiallinen taakka, joka asettaa omat rajoitteensa taloudelle. Kolmanneksi, Venäjä on luonnonvaratalous. Neljänneksi, sen taloutta
leimaa inertia, taipumus vastustaa muutosta, joka on osittain seurausta
juuri edellä mainituista asioista. Viides haaste on sen eristäytyneisyys
muusta maailmantaloudesta huolimatta maan keskeisestä maantieteellisestä
sijainnista.

2.1 Venäjän haastava maantiede
Venäjä on pinta-alaltaan maailman suurin valtio ja se kattaa yksitoista
aikavyöhykettä. Etäisyys Pietarista Vladivostokiin on noin 8 000 km, eli
suurin piirtein yhtä pitkä kuin Lontoosta Bangkokiin tai Tokiosta New
Yorkiin. Venäjän alueesta noin kolmasosa sijaitsee Euroopassa, jossa
asuu noin neljä viidesosaa väestöstä. Suurin osa Aasian puoleisesta
Venäjästä on asumatonta tundraa. Aasian puolella asutus keskittyy pääosin Kiinan, Mongolian ja Kazakstanin rajojen lähettyville sekä Tyynen
valtameren rannalle. Venäjällä asuu 142 miljoonaa ihmistä, josta kolme
viidesosaa on etnisesti venäläisiä. Loppuosa koostuu useista erilaisista
väestöryhmistä, eli Venäjä on myös monien vähemmistöjen maa.
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Neuvostoliitto oli ennen hajoamistaan pinta-alaltaan kolmanneksen suurempi kuin nyky-Venäjä, mutta sen väestömäärä oli jopa 80 prosenttia
suurempi. Maantiede on aina asettanut rajoituksensa hallitsijoille. On
vaikeaa hallita näin laajalle levinnyttä kansakuntaa tehokkaasti ja pitää
kansa yhtenäisenä. Informaation kulku ja tehokkaan hallintokoneiston
ylläpitäminen on työlästä riippumatta siitä, minkälaisessa poliittisessa
järjestelmässä eletään. Tämä oli suuri haaste niin tsaareille kuin kommunistiselle puolueelle ja on sitä edelleen jossain määrin nykyhallinnollekin.
Tsaarin aikana tiedon kulku Vladivostokista Moskovaan kesti kuukausia. Vuonna 1916 avattu Siperian rautatie yhdisti Venäjän länsi-itäsuunnassa ja lyhensi ajan viikoiksi, vaikka matka oli edelleen pitkä. Siperian
rautatie johti siihen, että väestö asettui asumaan sen lähettyville. Muut
Aasian puoleiset alueet ovat jääneet melko asumattomiksi. Rautateiden
lisäksi Venäjän valtavat joet ovat tärkeitä kuljetusreittejä pohjois-eteläsuunnassa. Monia pohjoisen kaupunkeja huolletaan jokilaivoilla tai
lentoteitse. Ei ole vaikea ymmärtää, että tehokas tiedonkulku ja liikenneyhteydet ovat aina olleet Venäjällä ongelmallisia.
Moderni viestintäteknologia on parantanut tiedonkulkua, mutta esimerkiksi vaalien ja vaalikampanjoiden järjestämiset ovat valtavia operaatioita, joissa joudutaan ottamaan useita maantieteellisiä muuttujia
huomioon. Venäjällä toimitaan usein virallisissa asioissa Moskovan
ajassa. Mutta kun aurinko nousee Moskovassa ja Pietarissa, se jo laskee
Vladivostokissa.
Venäjää on hallinnollisesti myös pyritty ohjamaan Moskovasta tai Pietarista. Hallinnollisesti maan yhtenäisyyden vaaliminen ja ruohonjuuritason todellisuuden ymmärtäminen makrotasolla ovat olleet vaihtelevia.
Jokainen venäläinen hallitsija on joutunut miettimään, miten ylläpitää
keskushallinnon otetta koko Venäjän alueella. Aina tässä ei ole erityisen hyvin onnistuttu, vaan on pyritty voimakeinoin alistamaan alueet
keskusvallan alle. Bolsevikkien vallankumouksen jälkeen toteutettiin
sotakommunismi, uusi talouspolitiikka sekä pakkomobilisointi, jotta
kommunistit onnistuisivat rikkomaan maatalousalueiden autonomian
ja vahvistamaan keskusvaltaa. Viimeksi presidentti Vladimir Putinin
hallinto toteutti laajan aluejakouudistuksen. Se nimitti omat edustajansa
keskusalueille, poisti paikalliskuvernöörien suorat vaalit ja ohjasi yhä
enemmän verotuloja federaation budjettiin heikentäen presidentti Boris
Jeltsinin aikakaudella vahvistuneita alueita.
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Venäjä on myös maailman kylmimpiä valtioita. Suuret lämpötilanvaihtelut asettavat omat haasteensa infrastruktuurille ja yhteiskunnalle. Venäjällä tammikuun keskilämpötila on -13 °C, ja Siperiassa vielä matalampi.
Esimerkiksi vastaavan maantieteen Kanadassa keskilämpötila tammikuussa on -9 °C. Puuton ikirouta peittää 1/9 Venäjän maa-alueesta.
Alueella asuu muutama prosentti väestöstä. Keskilämpötilaltaan maailman kymmenestä kylmimmästä miljoonakaupungista yhdeksän sijaitsee
Venäjällä.
Eräät amerikkalaiset tutkijat väittävätkin, että Venäjällä asutaan sellaisilla alueilla, joita muualla maailmassa ei asutettaisi suurten infrastruktuurikustannuksen takia.2 Suuret lämpötilavaihtelut kuluttavat energiaa ja
infrastruktuuria kuten teitä ja asuntoja. Alueiden huolto on myös kallista. Alueet ovat pääosin kaivannaisteollisuusalueita. Kaikki kulutus- ja
investointihyödykkeet joudutaan tuomaan kaukaa.
Laaja pohjoisten alueiden asuttaminen Venäjällä on pääosin peräisin
Stalinin Gulag-leirijärjestelmästä. Asutuskeskukset ovat syntyneet entisten leirien ympärille. Ilman Neuvostoliiton valtavaa pakkomobilisaatiota
Venäjällä tuskin asuttaisiin niin suuressa määrin pohjoisessa. Amerikkalaistutkijoiden mukaan Siperian ja Kaukoidän kylmien alueiden
pitäminen asuttuna supistaa BKT:n kasvua 1.5–2 prosenttia vuodessa.
Väestön muuttoa pohjoisilta alueilta etelään pyritään tukemaan erilaisilla ohjelmilla, mutta niiden toteuttaminen on hidasta. Sellaiset ihmiset,
joilla on työpaikka ja koko omaisuus kiinni (esim. asunnossa) pohjoisen
kaupungeissa eivät pysty helposti muuttamaan.3 Maantiede asettaa edelleen omat rajoituksensa Venäjän taloudelle.

2.2 Neuvostotalouden taakka
Venäjää on useasti pyritty selittämään sen historian kautta. Talouden
kannalta suunnitelmatalouden taakka on ehkä tärkein. Maa eli eriasteisissa suunnitelmatalouksissa yli 70 vuotta. Suunnitelmatalouden jättämä
perintö vaikuttaa edelleen talouteen. Ekonomistit puhuvat siirtymätalousmaista Venäjän tapaisten yhteiskuntien yhteydessä. Hyvä kysymys
on, milloin siirtymä on ohi ja mikä on ero siirtymätalousmaiden ja kehitysmaiden välillä. Talouden vapauttamisen ja vakauttamisen jälkeen
molempien ongelmat ovat samantapaiset: haastavien ja kirvelevien
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rakenneuudistusten toteuttaminen, mikä usein on poliittisesti epäsuosittua.4
Venäjän nykyinfrastruktuuri perustuu pääosin suunnitelmatalouden,
ei markkinatalouden tarpeisiin. Vääristyneen infrastruktuurin lisäksi
neuvostojärjestelmä muokkasi monen kansalaisen ajattelutapaa pitkiksi
ajoiksi. Keskushallinto teki suunnitelmat, jotka alemmat tasot toteuttivat. Keskusvalta hallinnoi yhteiskunnan resursseja ja jakoi niitä tavoitteidensa mukaan.
Suunnitelmataloutta on puolustettu, koska se on nähty oikeudenmukaisena kollektiivisena tapana jakaa yhteiskunnan resursseja. Lisäksi sen
on nähty tuoneen vakautta, kun suunnitelmat tasasivat talouden syklejä.
Suunnitelmataloudessa haasteena olivat kuitenkin suunnittelijan ja kuluttajan väliset preferenssierot. Keskussuunnittelija päätti, paikallisista
tarpeista usein toisin kuin kuluttaja tai työläinen toivoi. Suunnittelija
haki jatkuvaa nopeaa kasvua ja varusteli taloutta sotaan. Kuluttajat ehkä
eivät arvostaneet traktoreita ja tankkeja yhtä paljon kuin keskussuunnittelija, vaan toivoivat itselleen entistä enemmän vaatteita ja paremmanlaatuisia työkaluja.
Keskussuunnittelijan haasteena oli myös informaation kulku. Miten
tunnistaa kaikki käytettävissä olevat resurssit, niiden luonne ja eri alueiden tarpeet sekä miten tehokkaasti jakaa resurssit? Neuvostoliitossa keksittiin aikoinaan systeemiteoria (kybernetiikka) helpottamaan
suunnittelijan ongelman, mutta systeemin monimutkaisuutta ja suunnittelijan ongelmaa teoria ei ratkaisut. Systeemin sisäinen kitka ja tehottomuus kasvoivat aikojen kuluessa.
Markkinataloudessa hintamekanismi kertoo kysynnän ja tarjonnan
tasapainon, mutta suunnitelmataloudessa raha oli vain nimellinen vaihdon väline. Raha ei viestittänyt kuluttajan preferenssejä tuottajalle tai
suunnittelijalle. Puuttui myös mekanismi, joka viestitti tuottajalle laatueroja, koska kaikista tuotteista tuotettiin lähes aina vain yhtä laatua. Jos
suunnittelija vielä priorisoi investointihyödykkeitä kulutushyödykkeiden
kustannuksella, on ymmärrettävää, että Neuvostoliitossa elettiin pitkään
eräänlaisessa puutetaloudessa. Esimerkiksi auton ostamista jouduttiin
jonottamaan vuosia. Merkki oli lähes aina Lada. Valinnanvaraa ei ollut.
Korttelikaupan eteen kannatti erityisesti neuvostotalouden loppupuolella mennä jonottamaan, kun siellä oli jotain myynnissä siitä huolimat-
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ta, vaikkei jonottaja tiennyt, mitä oltiin myymässä. Tuotteen pystyi aina
vaihtamaan eteenpäin johonkin itselle tarpeellisempaan. Hintamekanismin puuttuminen johti harmaisiin markkinoihin, vaihtotalouteen sekä
suunnitelmien vääristymiseen.
Tuotannon kasvua ennen hyvinvointia
Neuvostoliitossa keksittiin ekspansiivinen investointiteoria. Panostettiin jatkuvasti tuotantokapasiteetin kasvattamiseen (uusiin koneisiin ja
laitteisiin) kansalaisten lisääntyneen kulutuksen sijaan. Tavoitteena oli
nopea talouskasvu ja mahdollisimman suuri tuotanto. Jatkuva kasvun
tavoittelu ei välttämättä parantanut neuvostokansalaisten hyvinvointia.
Kun vielä ensimmäisen maailmansodan jälkeen keskivertoamerikkalaisen elintaso oli vain hieman neuvostokansalaista parempi, hänen elintasonsa oli 1980-luvun puolivälissä jo viisi kertaa korkeampi. Ei ole ihme,
että informaation kulun parannuttua kansalaisten keskuudessa ruvettiin
kasvavasti kyseenalaistamaan neuvostojärjestelmää.
Neuvostoliitto oli myös sotatalous. Ensisijaisesti priorisoitiin sotateollisuutta ja sen tarpeiden tyydyttämistä. Vasta tämän jälkeen tulivat muut
teollisuuden alat. Avaruusteollisuus, suuri konepajateollisuus ja lentokoneteollisuus olivat myös arvostettuja. Suurten tuotantoyksiköiden
kautta haettiin skaalaetuja. Haluttiin näyttää Neuvostoliiton suuruutta,
mihin tarkoitukseen oltiin valmiina valjastamaan valtavia voimavaroja, jopa muuttamaan maantiedettä. Esimerkiksi suunniteltiin Siperian
jokien suunnan kääntämistä. Aral-järvi onnistuttiin kuivattamaan käyttämällä sen vettä valtavien puuvillakenttien kasteluun. Nyky-Venäjän
teollinen tuotantorakenne perustuukin edelleen neuvostoperinnölle.
Stalinin aikana pakkosiirrettiin suunnattomat vankiarmeijat Gulag-leireihin rakentamaan Venäjän pohjoisia alueita. Vankityövoima rakensi
pohjoisen rautatiet, kaivokset ja kanavat. Pohjoisille alueille rakennettiin
sellainen infrastruktuuri, jota markkinataloudessa tuskin olisi koskaan
rakennettu. Tämän perinnön kanssa on nyt elettävä. Vankien jälkeläiset
asuvat edelleen näillä pohjoisilla paikkakunnilla.
Suunnitelmataloudessa tuotantolaitokset sijoitettiin poliittisten preferenssien mukaisesti eri paikkakunnille ottamatta huomioon kuljetuskustannuksia tai muita markkinataloudessa vallitsevia tekijöitä. Kun
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markkinataloudessa pyritään optimoimaan kuljetusetäisyyksiä ja logistiikkareittejä, moni neuvostoaikainen tuotantolaitos ja siihen liittyvä
infrastruktuuri on sijainniltaan väärässä paikassa nyky-Venäjällä. Raakaaineiden kuljetuskustannukset ovat liian korkeat ja päämarkkina sijaitsee
liian kaukana.
Tiet ja logistiikkajärjestelmät suunniteltiin armeijan tarpeisiin siten, että
ne olivat tarvittaessa muunneltavissa sotakäyttöön. Logistiikkajärjestelmiä ei myöskään suunniteltu ottamaan huomioon nykykapitalismin
suurta automäärää. Tämän seurauksena suurkaupunkien liikenne on
tukossa ja maantiet huonossa kunnossa. Neuvostoliitossa asuntosuunnitellussa haettiin skaalaetuja ja tehtiin kaavamaisia suurtaloja. Koska
Neuvostoliitossa pääpaino oli uuden tuottamisessa, huolto ja korjaaminen unohtuivat helposti. Suuri osa neuvostovalmistetusta infrastruktuurista on nykyään huonokuntoista. Uusimistarpeet ovat valtavia, koska
1990-luvulla laiminlyötiin myös huoltoa.
Neuvostojärjestelmän kaatuminen vaati luonnollisesti myös oman
inhimillisen kustannuksensa. Venäjällä on valtava määrä ikääntyviä
ihmisiä, jotka kouluttautuivat neuvostojärjestelmässä ja tekivät uransa
Neuvostoliitossa. Järjestelmän kaaduttua he jäivät tyhjän päälle. Heille
ei ollut kertynyt säästöjä tai muuta omaisuutta. Heillä ei ollut sellaista
osaamista, josta nykyjärjestelmässä olisi erityistä hyötyä. Uudessa markkinataloudessa ei ole vielä kehittynyt sellaista sosiaalijärjestelmää, joka
huolehtisi heistä. Tämän seurauksena monet vanhat venäläiset, joiden
pitäisi olla eläkkeellä, tekevät erilaisia ”hanttihommia”, kuten kaupustelua tai kadunlakaisua. Eläke ei riitä elämiseen, eikä kaikilla ole sukulaisia, jotka huolehtisivat heistä.
Järjestelmän romahtaminen laski myös elintasoa. Vuoteen 1998 mennessä Venäjä oli menettänyt 40 prosenttia neuvostoaikaisesta tuotantokapasiteetistaan. Vasta viime vuosina kokonaistuotannon taso on
noussut takaisin samalle tasolle kuin ennen siirtymän alkua.5 Tämä
tarkoittaa, että myös ihmisten suhteellinen hyvinvointi laski lähes koko
1990-luvun ajan.
Euroopan jälleenrakennus- ja kehittämispankin (EBRD) ja Maailmanpankin tuottama laaja haastattelututkimus siirtymätalousmaissa osoittaa,
että yli kaksi kolmasosaa Venäjällä vastanneista koki elämän laadun olleen parempi vuonna 1989 kuin nykyisin.6 Vastaajasta 40 prosenttia piti
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suunnitelmataloutta parempana kuin markkinataloutta. Markkinatalouteen uskoi vain neljännes vastaajista. Lähes 40 prosenttia vastaajista piti
autoritääristä hallintoa demokratiaa parempana vaihtoehtona. Venäjällä
on kyselyn mukaan selvästi vähemmän uskoa markkinatalouteen ja demokratiaan kuin muissa entisissä Euroopan kommunistivaltiossa. On
siis varsin ymmärrettävää, että kommunistisella puolueella on edelleen
vankka tuki Venäjällä.
Venäjällä on tietenkin myös niitä, jotka ovat hyötyneet Neuvostoliiton romahtamisesta. Neuvostoliiton aikana kaikki, paitsi puolueen
nomenklatuura, olivat enemmän tai vähemmän tasa-arvoisia ja yhtä
köyhiä. Yrittäjyyden ja yksityistämisen kautta Venäjälle on syntynyt uusi
yhteiskuntaluokka, jolla on varallisuutta. Osa varallisuudesta on uudelleenjaettua entistä valtion omaisuutta, jonka jaosta syntyivät superrikkaat liikemiehet, ns. oligarkit, mutta Venäjällä on myös nouseva aito
keskiluokka, joka hyötyy talouskasvusta ja vaurastuu. EBRD:n mukaan
lähes viidenneksen väestöstä voidaan laskea kuuluvan tähän nousevaan
keskiluokkaan. Tämä keskiluokka kuluttaa, on suhteellisen valistunutta
ja matkustaa. Se toivoo taloudellista vakautta, joka turvaa heidän elintasonsa, ja tukee laajalti nykyistä valtajärjestelmää. Se on nykyhallinnon

Kuvio 2

Eri siirtymätalousmaiden BKT:n kehitys 1988–2007

Lähde: EBRD.
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suurin tuki, mutta myös sen suurin uhka, jos vaurauden karttuminen
taittuisi.
Siirtymä ilman selkeää suuntaa
Venäjä on ikään kuin siirtymätalousmaa ilman selkeää suuntaa mihin
siirtyä. Monen muun Euroopan entisen kommunistivaltion siirtymän
tavoite oli selkeä, nimittäin EU-jäsenyys. EU-jäsenyydellä on tarkat
lähestymiskriteerit, joihin jokainen politiikantekijä on joutunut sitoutumaan, riippumatta omasta poliittisesta taustastaan. Venäjä on sen sijaan
ikään kuin harhaillut pimeydessä. Sillä ei ole ollut selkeää politiikka-ankkuria ja suuntaa, mihin kiinnittää siirtymä.
Neuvostoliiton paluun estäminen muodosti presidentti Boris Jeltsinin
hallinnon politiikka-ankkurin. Yksityistämällä taloutta ja antamalla alueille valtaa Jeltsinin hallinto pyrki huolehtimaan siitä, etteivät kommunistit enää palaa valtaan. Tässä onnistuttiin, mutta rakenneuudistuksissa
valittiin kuitenkin asteittainen tie. Jeltsinin hallinto ei pystynyt tehokkaasti toteuttamaan tarvittavia uudistuksia riitaisan duuman kanssa. Venäjä jäi Jeltsinin aikana monen siirtymätalousmaan jälkeen siirtymässään
kohti markkinataloutta. Presidentti Vladimir Putinin tultua valtaan siirtymää pyritiin kiihdyttämään ja järjestelmää uudistamaan, mutta autoritaarisella ohjauksella. Nykysuunta on edelleen kohti markkinataloutta,
mutta tietyin ehdoin: suvereenisuutta ja vastavuoroisuutta korostaen.
Suvereenisuudella tarkoitetaan ohjattua demokraattista kehitystä, jossa
keskusjohtoisesti edistetään rakenneuudistuksia ja korostetaan ulkovaltojen puuttumattomuutta Venäjän sisäisiin asioihin. Tämä ns. suvereenin
demokratian ajatus esiteltiin presidenttihallinnon sisältä vuonna 2005.
Venäjällä on puhuttu Yhdysvaltalaisen demokratian mallista.
Vastavuoroisuudella korostetaan tasa-arvoista kohtelua kansainvälisessä
ympäristössä. Jos esimerkiksi venäläisen yrityksen toimintaedellytyksiä
rajoitetaan ulkomailla, Venäjällä on oikeus vastavuoroisesti rajata ulkomaalaisten yritysten toimintaa Venäjällä. Venäjällä kuitenkin tulkitaan
vastavuoroisuutta monia muita maita tiukemmin. Vastaustoimenpiteissä
on itse alkuperäistä toimenpidettä tiukempi, eräänlainen rangaistuslisä.
Lisäksi Venäjällä korostetaan jälleen suurvalta-asemaa, ja hallinnolla
on julkilausuttuna tavoitteenaan sen palauttaminen. Neuvostoliitto oli
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toinen kylmän sodan ajan supervalloista. Venäjä peri Neuvostoliiton
supervallan työkalut: sen ydinaseet ja edustukset kansainvälisissä organisaatioissa. Venäjä ja Yhdysvallat ovat edelleen ainoat maat, jotka pystyvät hetkessä ydinaseillaan tuhomaan maapallon.
Venäjä on taloudellisesti jälleen nousemassa maailman suurvaltojen
joukkoon 1990-luvun talouskriisien ja kaaoksen jälkeen. Keväällä 1998
Venäjä valittiin maailman johtavien talouksien G8-klubiin. Maan talous
romahti lähes heti liittymisen jälkeen. Silloin monet ihmettelivät, miksi
tämä hieman Hollantia pienempi kansantalous valittiin G8-ryhmään.
Nopean talouskasvun johdosta talouden koko on kymmenen vuoden
aikana kuitenkin lähes kaksinkertaistunut ja Venäjä on taloudellisessa
mielessä lunastanut tai lunastamassa G8-asemanssa. G8-klubista puuttuu edelleen Venäjää suurempi Kiina, jonka Goldman Sachs arvioi nousevan ohi Yhdysvaltain maailman suurimmaksi taloudeksi vuonna 2041.
Supervallaksi Venäjä ei ainakaan vielä pyri, mutta suurvallaksi kylläkin.
Tämä suurvalta-ajattelun paluu heijastuu niin Venäjän politiikkaan kuin
liike-elämään. Venäjä kokee itsensä reaalisesti suurvallaksi ja pyrkii
jälleen toimimaan suurvaltana. Tämä merkitsee pyrkimystä vaikuttaa
maailmanjärjestöihin ja muuttaa niitä pikemmin kuin sopeutua niihin.
Venäjä ei ole enää status quo -maa, toisin kuin Yhdysvallat, Saksa tai vaikkapa Suomi, joka tyytyy nykyiseen maailmanjärjestykseen. Se pyrkii aktiivisesti muutamaan tasapainoa itselleen suosiollisemmaksi. Venäjä on
yhdessä muiden BRIC-maiden kanssa yksi merkittävimmistä kansainvälisen tasapainon muutoksen edistäjistä. Muutos tapahtuu ensisijaisesti
talouden kautta.

2.3 Venäjän luonnonvaratalous
Venäjä saa noin kaksi kolmasosaa kaikista vientituloistaan ja puolet
budjettituloistaan öljyn ja kaasun tuotannosta ja viennistä.7 Lisäksi noin
kolmannes kokonaistuotannosta tulee suoraan tai epäsuorasti öljyn- ja
kaasuntuotannosta. Jos lisätään muun kaivannaistuotannon vienti, alhaisen jalostusarvon luonnonvarojen osuus on yli neljä viidesosaa koko
viennistä. Kansainvälisesti kilpailukykyistä teollista, korkeasti jalostettua
vientiä on vain muutama prosentti. Se koostuu lähinnä aseista ja sotateollisuutta lähellä olevien alojen tuotteista.
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Venäjän teollisuuden rakenne ei ole siis samanlainen kuin Keski- ja ItäEuroopan entisten kommunistivaltioiden, jotka nopeasti liittyivät
EU:hun. Pikemminkin se muistuttaa muiden luonnonvararikkaiden
maiden, kuten esimerkiksi Kazakstanin tai Venezuelan talouksien rakennetta.8 Suurista luonnonvaroista ja niihin nojautuvasta teollisuudesta
huolimatta näiden maiden taloudellinen kehitys ei ole ollut erityisen
kehuttavaa. Suuret luonnonvarat ovat päinvastoin olleet maan kehityksen este. Talousteoriassa puhutaankin usein luonnonvarakirouksesta tai
-loukusta.
Yleensä luonnonvararikkaissa maissa suuri osa kokonaistuotannosta
perustuu luonnonvarojen kaivantaan, jolloin teollisuuden jalostusaste
on matala. Viennissä raaka-aineet dominoivat ja vientitulot ovat herkkiä
niiden maailmanmarkkinahintojen vaihteluille. Hintojen ollessa korkeat maa saa suuret vientitulot, jotka tuovat paljon valuuttaa talouteen,
mikä taas vahvistaa reaalista valuuttakurssia. Luonnonvarateollisuuden
menestys nostaa palkkoja. Työvoima alkaa siirtyä muilta teollisuuden
aloilta luonnonvarateollisuuden palvelukseen parempien palkkojen toivossa. Muut vientiteollisuuden alat eivät pysty kilpailemaan palkoissa
luonnonvarateollisuuden kanssa. Niiden vienti tyrehtyy valuuttakurssin

Kuvio 3

Öljyn hinta ja Venäjän BKT:n kasvu 1995–2008

Lähteet: Rosstat, BP.
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voimistuessa (palkat nousevat ja tuontikilpailu kiihtyy), ja työvoiman
siirtyminen luonnonvarateollisuuteen ja palvelusektorille kiihtyy. Lopuksi tuotanto keskittyy ainoastaan raaka-aineiden tuotantoon. Tätä
ilmiötä kutsutaan talousteoriassa Hollannin taudiksi.9
Useassa luonnonvararikkaassa taloudessa politiikantekijöillä on liian
suuri usko öljydollarien virran pysyvyyteen. Tällaisia maita kutsutaan
petrotalouksiksi. Vaarana on finanssipolitiikan löystyminen ja liian leveästi eläminen raaka-aineiden hinnan ollessa korkealla ja suurten vientitulojen virratessa maahan. Raaka-aineiden maailmanmarkkinahinnan
seuraavan kerran laskiessa menoja ei pystytä nopeasti leikkaamaan.
Valtiontalous sekä vaihtosuhde kääntyvät nopeasti alijäämäisiksi ja maa
velkaantuu. Juuri näin on käynyt monelle Afrikan luonnonvararikkaalle
maalle.
Venäjälle öljy on sekä siunaus että kirous. Öljyn hinta oli pohjalukemissa vuoden 1998 kriisin jälkeen. Kesään 2008 mennessä öljyn hinta
on lähes 14-kertaistunut. Seurauksena Venäjän BKT:n koko on lähes
kaksinkertaistunut (ks. kuvio 3).10 On arvioitu, että 10 dollarin tynnyrihinnan nousu öljyn maailmanmarkkinahinnassa kiihdyttää Venäjän
talouskasvua noin kahden prosentin verran.11 Kieltämättä Venäjä on
hyötynyt öljyn hinnannoususta, mutta hinnannousu on myös tuonut
omat haasteensa. Venäjä onkin tietyn tason petrotalous.
Hollannin taudin vaikutus näkyy ruplan reaalisena vahvistumisena.
Vuoden 1998 jälkeen rupla on vahvistunut reaalisesti keskimäärin kahdeksan prosenttia vuodessa. Aluksi vahvistumista tuki devalvaation
jälkeen aliarvostettu rupla, mutta viime vuosina ruplan vahvistuminen
on ollut yhä enemmän seurausta maahan virtaavista suurista öljynvientituloista. Valitun rahapolitiikan seurauksena ruplan reaalinen vahvistuminen on heijastunut nopeana inflaationa. Venäjällä palkkakulut ovat
nousseet keskimäärin muutaman kymmenen prosentin vuodessa koko
2000-luvun ajan (ks. kuvio 4).
Tuotantokustannusten nopea nousu syö luonnonvarateollisuuden piiriin kuulumattomien teollisuudenalojen kilpailukykyä. Samalla vahvistuva rupla lisää ostovoimaa ja tuontia. Viimeisten vuosien aikana Venäjän
tuonti on kasvanut neljä kertaa vientiä nopeammin. Lähes kaikilla jalostavan teollisuuden aloilla tuonti kasvaa kotimaista tuotantoa nopeammin. Teollisuudella on kilpailukykyä ainoastaan kaivannaisteollisuudessa
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Kuvio 4
2008

Ruplan reaalinen valuuttakurssi ja keskipalkat 1995–

Lähteet: MinEcon, CBR, Rosstat.

ja elintarviketeollisuudessa.12 Muilla aloilla tuodaan yhä enemmän ja yhä
laadukkaampia tuotteita ulkomailta samalla, kun kotimaisen tuotannon
kustannukset kasvavat. Esimerkiksi venäläisen Ladan kilpailuvaltti on
halvempi hinta, jota pyritään tukemaan asettamalla korkeita tuontitulleja ulkomaalaisille automerkeille. Kun venäläisen kuluttajan ostovoima
nousee, tuontitullin vaikutus ostopäätökseen kuitenkin heikkenee.
Mikä ohjaa Venäjän talouspolitiikkaa?
Luonnonvararikkaana taloutena Venäjä on tehnyt 2000-luvulla erinomaista finanssipolitiikkaa. Valtion budjetit on pidetty ylijäämäisinä. Venäjä on maksanut lähes kaikki ulkomaiset velkansa ja siirtänyt öljytuloja
syrjään vakausrahastoonsa. Vakausrahastossa sillä on varoja 5 kertaa
sen jäljellä olevia ulkomaisia velvoitteita enemmän.13 Tilanne on nykypäivänä aivan erilainen kuin kriisivuonna 1998, jolloin valtio oli konkurssin partaalla.14 Maan parantunut vakavaraisuus on myös kohentanut
Venäjän luottoluokitusta. Venäjä sai vuonna 2004 ensimmäisen inves-
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tointiluokituksensa, ja sen jälkeen luokitukset ovat nousseet edelleen.
Parantunut luottoluokitus sai instituutionaliset sijoittajat aloittamaan
sijoittamisen Venäjälle, mikä taas selittää sinne viime vuosina nähtyä
sijoitusten nopeaa kasvua. Nykyään Venäjää pidetään kansainvälisillä
luottomarkkinoilla lähes yhtä turvallisena sijoituskohteena kuin Unkaria
tai Puolaa.
Tiukalla finanssipolitiikalla on myös jonkin verran imetty ylimääräistä
likviditeettiä markkinoilta. Sitä kautta on pyritty pitämään ruplan vahvistumista kurissa sekä suojamaan oman teollisuuden kilpailukykyä.
Venäjä on toteuttanut lähes niin hyvää ja oppikirjamaista finanssipolitiikkaa kuin luonnonvarataloudessa oleva maa voi. Silti voidaan kysyä,
riittävätkö nämä toimet murtamaan luonnonvarakirouksen?
Venäjää uhkaa erinomaisesta talouspolitiikasta huolimatta tietyn asteen
Hollannin tauti.15 Työvoima ei ole vielä siirtymässä muusta teollisuudesta luonnonvarateollisuuden palvelukseen korkeampien palkkojen
toivossa, mutta muun teollisuuden mahdollisuudet ylläpitää tuotantoa
vaikeutuvat jatkuvasti kohoavien tuotantokustannusten vuoksi. Samalla
vahvistuva rupla lisää kansalaisten ostovoimaa ja nostaa tuonnin kilpailukykyä.16
Venäjä ei ole enää halvan työvoiman maa, kuten Kiina, mutta se ei ole
myöskään korkean tuottavuuden maa kuten EU-maat. Koska se on
luonnonvaratalous, sen jalostavan teollisuuden kilpailukyky kuihtuu
ilman jatkuvaa ja riittävää työn tuottavuuden nousua. Venäjällä työn
tehokkuus on kuitenkin varsin heikkoa. Potentiaalia sen parantamiseen
olisi, mutta toistaiseksi tuottavuus ei ole liiemmin parantunut.
Suuret öljytulot pitävät vielä sekä vaihtotaseen että kauppataseen ylijäämäisinä, mutta öljyn hinnannousun pysähtyessä ylijäämä sulaa pois
muutamassa vuodessa, ellei ole muuta kilpailevaa teollisuusvientiä tai
suuria pääomavirtoja maahan.17 Muutos nykyisestä voi olla hyvinkin
nopea, ja siinä vaiheessa Venäjä voi taas alkaa velkaantua ja/tai ruplan
arvo heikentyä. Kriisiä ei tähän mennessä tapahtuneen myönteisen
kehityksen johdosta heti synny, mutta ilman talouden onnistunutta modernisaatiota ja uutta kilpailukykyistä vientiä tai ruplan devalvoitumista
Venäjän vaihtotase kääntyy keskipitkällä aikavälillä reilusti alijäämiseksi.
Öljyn hinnan jatkuva kohoaminen vahvistaa ruplan reaalikurssia, nostaa
tuotantokustannuksia, kasvattaa tuontia ja näivettää teollisuuden kilpai-
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lukykyä. Jos öljyn hinta edelleen nousee, Venäjän on lähes mahdotonta
päästä Hollannin taudin uhastaan irti. Öljyn hinnan nopea lasku taas
vaikuttaisi suoraan kokonaistuotantoon. Se hidastaisi talouskasvua tai
jopa pysäyttäisi sen kokonaan. Vaarana olisi myös, että valtiontalous ja
vaihtosuhde kääntyisivät nopeasti alijäämäiseksi. Venäjä on nyt tavallaan
aallon huipulla. Maa on hyötynyt valtavasti vuosikymmenen jatkuneesta
öljyn hinnan noususta. Haasteena on nyt päästä öljyriippuvuudesta irti,
luoda muuta kilpailukykyistä teollisuutta ja monipuolistaa taloutta, jotta
maa vaurastuisi myös silloin, kuin öljyn hinta ei enää nouse.
Kansantalouden kannalta todennäköisesti parhaat edellytykset onnistua
yhtälössä tarjoaisi öljyn hinnan varovainen lasku. Tällöin talouden pohja ei häviäisi, ja tuotantokustannusten nousu saataisiin kuriin samalla,
kun jäisi mahdollisuus luoda uutta kilpailukykyistä teollisuutta työn
tuottavuuden kasvun sekä aidon, tehokkaan modernisaatiopolitiikan
kautta.
Luonnonvaratalous syventää korruptiota Venäjällä
Tehokkaan modernisaatiopolitiikan toteuttamisen haasteena on Venäjällä myös toinen luonnonvararikkaisiin, mutta myös siirtymätalouksiin
liittyvä erityspiirre, nimittäin korkea korruption taso.
Luonnonvararikkaissa maissa on usein heikko julkinen hallinto ja korkea
korruptio. Talousteoriassa tämä on selitetty luonnonvarojen, kuten öljykenttien tai timanttikaivosten monopolisoinnin helppoudella. Luonnonvarat keskittyvät joidenkin harvojen ja valittujen käsiin. He hyötyvät
suuresti tästä ja pystyvät osallistumaan poliittiseen korruptioon, mikä
heikentää hallintoa ja sen vakautta sekä vaikeuttaa rakenneuudistusten
toteuttamista. Sen sijaan suuri väestö ei laajemmin hyödy luonnonvaroista.
Valtion omaisuuden yksityistäminen sekä siirtymän alun talouskriisin
jälkeinen talouden romahtaminen selittävät taas siirtymätalouksien
korruptiota. Hallintokoneiston aloittaessa rakenneuudistuksia valvonta
oli heikkoa, samalla kun suuret omaisuusmassat siirtyivät valtion omistuksesta yksityiseen omistukseen. Tällöin syntyi uusia mahdollisuuksia
epäviralliselle, ”harmaalle” verotukselle. Siirtymätalousteoriassa on kannatettu nopeita ja julkisia yksityistämisprosesseja, jotta mahdollisimman
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harvat välikädet onnistuisivat hyödyntämään omaisuuden uusjakoa.
Venäjällä yksityistäminen eteni kuitenkin asteittain, ja taloutta pyrittiin
yksityistämään kotimaisille toimijoille. Venäjän 1990-luvun yksityistämisen seurauksena maassa on hyvin keskittynyt omistaminen, ja omistajat
pyrkivät voimakkaasti suojelemaan omistusoikeuttaan kaikkia kanavia
käyttäen. Tämä pätee myös luonnonvarataloudessa.
Lähes koko 1990-luvun Venäjän talous kutistui ja surkastui. Moni virkamies ja vallankäyttäjä oppi lahjusten ottamisen. Aluksi lahjusten ottaminen oli ehkä pakollinen pahe, jotta tulotaso olisi ollut riittävä. Kun
tavoille oli opittu, paheesta oli vaikeaa päästä eroon, vaikka virallinen
tulotaso olisi muutenkin noussut riittävästi.
Transparency Internationalin korruptiolistalla Venäjä oli vuonna 2007
sijalla 143 yhteensä 180 maan joukossa. Maan korruptioluku on samalla
tasolla kuin ennen presidentti Putinin valtaantuloa.18 Korruptio ei siis
ole merkittävästi vähentynyt. Näyttää siltä, että arkipäiväinen korruptio
on hieman vähentynyt 2000-luvulla, mutta riskipreemio ja poliittinen
korruptio ovat kasvaneet. Venäläisen Indem-tutkimuslaitoksen mukaan
Venäjällä maksettiin vuonna 2007 yhteensä 319 miljardin dollarin edestä erilaisia lahjuksia. Väestönmäärällä jaettuna tämä tekee keskimäärin
2 300 dollaria per henkilö.
Korruptio on pahasta, koska kaiken politiikan tehokkuus on kyseenalaista hyvin korruptoituneessa yhteiskunnassa. Julkisen vallan tärkeä
tehtävä on korjata markkinatalouden vääristymiä. Mutta jos julkinenkin
valta on kaupan, tukitoimista tai lainsäädännöstä on vain vähän hyötyä.
Esimerkiksi uuden innovatiivisen teollisuuden syntymisen tukeminen
eritystukien avulla on kyseenalaista, jos varat kuitenkin jaetaan suurimman lahjuksen antavalle eikä parhaalle projektille. Ehkä tällaisessa
yhteiskunnassa on parempi antaa vain kaikkien kukkien kukkia sekä
pyrkiä minimoimaan valtion ja lainsäädännön vaikutusvalta yhteiskunnassa ja antaa vapaan markkinatalouden kannustaa uudistuksiin.
Korruptio ei ainoastaan lisää politiikan epävarmuutta. Se lisää myös
liiketoimintariskejä. Eri viranomaiset ja virastot pyrkivät rahastamaan
vaikeuttamalla eri lupien myöntämistä, eikä lainsäädäntö välttämättä
takaa oikeusturvaa, jos kuitenkin lahjuksilla saa poikkeuksia. Ostamalla
hallinnon koneistoa, ns. administratiivista resurssia, kilpaileva taho pystyy
vaikeuttamaan toisen yrityksen liiketoimintaedellytyksiä Venäjällä. Ehkä
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Kuvio 5

Venäjän korruptiotaso 1996–2007

Korruptioluku: 10 täysin korruptoitumaton maa – 0 täysin korruptoitunut.
Sijaluku: sijoitus tutkimuksessa, vuosien mittaan otos on kasvanut.Vielä vuonna 1996 tutkimuksessa oli
mukana vain 51 maata, vuonna 2007 jo 180 maata.
Lähde: Transparency International.

viimeaikojen räikein tapaus administratiivisen resurssin ostamisesta on
ollut brittiläis-venäläisen öljy-yhtiön TNK-BP:n tapaus, jossa venäläisosapuoli pyrkii usuttamaan viranomaisia brittiläisosapuolen kimppuun.
Korkea korruptio heikentää oikeusvaltioperiaatteiden toteutumista ja
lainsäädännön tehokkuutta. Korruptio lisää yksittäisen yrityksen epävarmuutta ja heikentää luottamusta yhteiskunnan normeja kohtaan.
Lähes kaikki Venäjällä toimivat suomalaisyritykset valittavat korruption
haitasta liiketoiminnalle sekä byrokratian luomasta epävakaudesta.
Korruptiota on sinänsä helppo kritisoida, mutta sen kitkeminen on vaikeaa. On monia esimerkkejä maista, joiden korruptiotaso on ollut matala, mutta joissa korruption taso on noussut nopeasti korkealle kriisin
tai järjestelmämuutoksen yhteydessä. Sen sijaan on harvoja esimerkkejä
maista, jotka ovat onnistuneet kitkemään korruptiota tehokkaasti tietoisen politiikan avulla. Esimerkiksi korruptiosta kritisoitujen uusien EUmaiden kuten Puolan ja Liettuan korruptiotaso ei ole EU-jäsenyydestä
huolimatta liiemmin parantunut, vaan maat ovat edelleen samalla tasolla
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kuin vuonna 1999.19 Korruption kitkeminen on kuitenkin olennaista
uskottavan talouspolitiikan toteuttamiseksi ainakin keskipitkällä aikavälillä.
Talousteoriassa kolmas merkittävä luonnonvarakirousta selittävä tekijä on inhimillisen pääoman kartuttamisen laiskuus. Talouden ei kannata
keskittyä inhimillisen pääoman kartuttamiseen ja muun teollisuuden
kilpailukyvyn kehittämiseen, koska luonnonvaratuloilla eletään leveästi,
ja osaavat ihmiset hakeutuvat luonnonvarateollisuuden palvelukseen.
Arabimaita on usein käytetty esimerkkinä tästä. Syklien huipulla menee
hyvin, mutta laskusuhdanteessa talouden pohja murtuu. Vanha arabisanonta kuvaa asiaa hyvin: ”Isoisäni ratsasti kamelilla, ja isäni ajoi mersulla. Itse lennän suihkukoneella, ja poikani ratsastaa jälleen kamelilla.”
Venäjää ei voi hakkua laiskaksi, vaan maa on toistaiseksi pyrkinyt panostamaan inhimillisen pääoman kartuttamiseen ja teollisuuden kilpailukyvyn parantamiseen. Venäjän poliitikkojen keskuudessa näyttää
kuitenkin olevan yhä enemmän myös sellaisia henkilöitä, jotka uskovat
vakaasti petrotalouden mantraan eivätkä näe tarvetta talouden aktiiviseen monipuolistamiseen. Tämä on vaarallista. Suurvaltaperintö ja
luonnonvaratalouteen nojautuminen voivat köyhdyttää Venäjän inhimillistä pääomaa pitkällä aikavälillä.

2.4 Talouden kitka
Venäjän kolmella ensimmäisellä erityispiirteellä on selvät syynsä. Neljäs erityispiirre on enneminkin edellisten ominaisuuksien seuraus.
Venäjällä on paradoksaalisesti hyvin dynaaminen ja nopeasti kehittyvä
talous, joka on samanaikaisesti varsin staattinen ja pyrkii vastustamaan
muutosta. Tätä paradoksia voi kutsua talouden inertiaksi (jäykkyydeksi),
sisäsyntyiseksi taipumukseksi vastustaa muutosta huolimatta talouteen
kohdistuvista muutostarpeesta. Syyt tähän löytyvät maantieteestä, neuvostohistoriasta ja luonnonvaratalouden rakenteesta.
Tuotantolaitosten sijainnit ovat maantieteen ja neuvostotalouden perua.
Vanhat tuotantolaitokset sijaitsevat paikoissa, jotka eivät ole optimaalisia markkinatalouden kannalta. Laskun maksavat nykyisin pääosin pohjoisilla alueilla toimivat kaivannaisyritykset. Monilla alueilla lähes koko
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paikkakunnan työllisyys ja palvelutarjonnan ylläpito terveydenhuollosta
lämmitykseen ovat edelleen yritysten vastuulla. Tämä näivettää niiden
kilpailukykyä. Monet tuotantolaitokset ovat myös teknisesti vanhanaikaisia, eivätkä enää vastaa nykypäivän tehokkuusvaatimuksia. Maantieteen ja neuvostotalouden taakkana on myös koko yhteiskunnan heikko
infrastruktuuri.
Yksityistämisen peruna Venäjän muutama oligarkkiryhmittymä hallitsee
laajasti koko yksityistä teollisuutta. Heidän intressissään ei ole merkittävästi edistää teollisuuden kilpailua, ei ainakaan lyhyellä aikavälillä.
Venäjällä 4/5 yrityksistä on yksityisesti omistettuja ja pääasiassa oligarkkiryhmittymien hallussa. Yli puolet työvoimasta on yksityisen kotimaisen sektorin palveluksessa. Valtio ja alueet omistavat noin 15 prosenttia
yrityskannasta ja ne työllistävät kolmanneksen työvoimasta.
Edelleen vallitsee suuri epävarmuus omistamisen suhteen johtuen siitä,
että oikeusvaltio on vasta kehittymässä. Suurteollisuus siirtyi yksityiseen
omistukseen 1990-luvun puolivälissä. Omistussuhteiden vakiintuminen
on edelleen kesken. Epävarmuus johtaa siihen, että omistajat eivät sijoita pitkäaikaisesti yrityksiinsä, jotta pitkän aikavälin tuottavuus kohoaisi.
Pisin tuottohorisontti on ollut korkeintaan muutama vuosi. Silloinkin
on sijoitettu vain tuottoisiin aloihin tai kohteisiin, joista keinottelulla saa
nopeasti suuren tuoton. Vasta viime vuosina venäläiset suuryritykset
ovat alkaneet sijoittaa kaukonäköisemmin, mutta edelleen tuottohorisontin lyhyys ja omistussuhteiden epävarmuus estävät esimerkiksi metsäteollisuuden ja maatalouden systemaattisen kehittämisen.
Keskittynyt ja tuore yksityinen omistaminen näkyy myös venäläisten
yritysten hallinnossa, jonka laatu vaihtelee paljon. Vasta 2000-luvulla
useimmilla yrityksillä on ollut tarvetta parantaa hallintotapaansa (corporate governance) tehostamalla ja uudistamalla sitä kansainvälisten käytäntöjen tapaiseksi. On ymmärretty, että hyvä hallintotapa edistää yrityksen
arvonnousua ja kansainvälisen rahoituksen saantia. Suunta on ollut
positiivinen viime vuosina. Tästä huolimatta edelleen on myös venäläisiä suuryrityksiä, joissa toimitaan räikeällä tavalla hyvän hallintotavan
vastaisesti, jos kokonaisuuden kannalta on edullisempaa olla kunnioittamatta hyviä käytäntöjä.
Yrityskentän keskittyminen näkyy myös pienen ja keskisuuren (pk)
yrityssektorin koossa. Venäjällä pk-sektori työllistää noin viidenneksen
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kokonaistyövoimasta, kun esimerkiksi Yhdysvalloissa pk-sektorin osuus
on neljä viidennestä ja Euroopassa keskimäärin puolet. Pk-sektori ei
ole oikeastaan saanut kehitysmahdollisuutta Venäjällä. Neuvostoliitossa
ei ollut yrittäjyyttä, vaan keskityttiin suurtuotantoon. Neuvostoliiton
romahtamisen jälkeen ei ollut pieniä yksityistettäviä laitoksia. Pitkään
pk-yrittämisen aloittamisen haasteena on ollut rahoituksen saaminen.
Innovatiiviset aloittelevat yritykset (start-upit) eivät ole saaneet rahoitusta
yritysideoilleen.
Venäjän rahoitussektori on jouduttu rakentaman tyhjästä Neuvostoliiton romahtamisen jälkeen. Se on edelleen suhteellisen pieni kansainvälisessä vertailussa. Ristiriitaisesti kylläkin Venäjän rahoitussektori on
toisaalta maailman dynaamisimpia, mutta sen instrumentit palvelevat
erityisesti suuryrityksiä. Rahoitussektorilla haetaan suuria tuottoja, joten
se ei palvele erityisen hyvin yksityishenkilöitä tai aloittelevia pk-yrityksiä. Pankkien suuresta lukumäärästä huolimatta Venäjän rahoitussektori
on edelleen suhteellisen keskittynyt ja monopolisoitunut. Rahoitussektorin kehitys on vasta alkamassa ja menee vielä vuosia ennen kuin
Venäjällä on rahoitussektori, joka palvelee myös kuluttajia länsimaiseen
tapaan.
Työvoiman alhainen liikkuvuus lisää myös talouden kitkaa. Perustuslain
mukaan kaikilla venäläisillä on oikeus valita asuinpaikkakuntansa. Käytännössä tämä oikeus ei kuitenkaan toteudu. Neuvostoliitosta peritty
propiska-järjestelmä on tavallaan edelleen käytössä. Neuvostoliitossa
tarvittiin lupa asuinpaikkakunnalle asettumiseen. Nykyään Venäjällä
asuinpaikkakunnan saa valita vapaasti, mutta eri sosiaaliavustuksia ja
vuokra-asuntolalupaa ei kuitenkaan saa ilman rekisteröintiä. Rekisteröintiin tarvitaan syy. Ostamalla asunnon tai menemällä naimisiin paikkakuntalaisen kanssa saa rekisteröintiluvan helposti. Muualta tulleilla on
kuitenkin vain harvoin varaa ostaa asunto kasvavista kaupungeista.20
Omistus sitoo myös työvoimaa. Siperian taantuvissa kaupungeissa elävien ainoalla omaisuudella, eli Neuvostoliiton kaatumisen yhteydessä
yksityistetyllä asunnolla, ei ole paljon arvoa nykypäivänä. Sen vaihtaminen asuntoon kasvavissa ja kallistuvissa kaupungeissa ei käytännössä
onnistu. Sosioekonominen asema asettaa siis edelleen omat rajoituksensa työvoiman liikkuvuudelle.
Demografia heikentää myös työvoiman saatavuutta. Venäjän väestö
on 2000-luvulla vähentynyt keskimäärin 800 000 ihmisellä vuodessa.
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Syntyvyys on keskimäärin 1.3, kun väestön nykytason ylläpitämiseksi
sen pitäisi olla 2.1. Väestö kasvaa ainoastaan Moskovassa, Pietarissa ja
Etelä-Venäjän kriisipesäkkeissä. Muualla väestö vähenee ja vanhenee.
Presidentti Putin kehottikin taannoin venäläisiä naisia synnyttämään
lisää lapsia. Lapsilisää on myös korotettu, mutta tällaiset toimet tuovat
tuloksia vasta muutaman kymmenen vuoden sisällä. Maahanmuuton
edistäminen on lyhyellä aikavälillä ainoa tapa helpottaa demografisia
ongelmia. Sen sijaan, että ulkomaalaisten rekisteröintiä ja työlupien
saantia helpotettaisiin, tilanne on kuitenkin viime aikoina huonontunut
ja työvoiman saatavuus jatkuvasti vaikeutunut. Yleinen rasismi ja väkivalta maahanmuuttajia kohtaan ovat kasvussa.
Työvoiman saatavuus yhdessä nousevien palkka- ja tuotantokustannusten kanssa onkin yksi suurimmista haasteista Venäjälle etabloituvalle ja
teollista tuotantoa suunnittelevalle yritykselle. Maassa on käytännössä jo
täysityöllisyys, joten osaavan kohtuuhintaisen työvoiman sitouttaminen
yritykseen on erittäin vaikeaa.21

2.5 Eristäytynyt Venäjä
Toinen seuraus neljästä edellä mainitusta tekijästä on talouden suuri
protektionismi. Venäjä ei ole erityisemmin avautunut maailmantaloudelle, vaan Venäjän tuotannon omistus ja investoinnit tuotantoon ovat
suurelta osalta kotimaisia. Teollisuutta on pyritty suojelemaan ulkomaalaiselta kilpailulta sekä kaupan esteiden että passiivisen investointisuojapolitiikan kautta.
Ulkomaalaisten omistuksessa on vain viisi prosenttia yrityskannasta.
Nämä yritykset työllistävät neljä prosenttia työvoimasta. Venäjälle ei saapunut 1990-luvulla merkittävästi ulkomaisia sijoituksia. Vasta 2000-luvun
noususuhdanteen aikana ja talouden viime vuosien vakautumisen myötä
maahan on alkanut virrata merkittävästi ulkomaista pääomaa. Kulutuksen ja markkinoiden nopea kasvu kiihdyttää pääomavirtaa Venäjälle.
Kasvusta huolimatta ulkomaalaisten toimijoiden osuus Venäjän kiinteän
pääomakannan muodostuksesta on ollut 2000-luvun keskimäärin vain
noin kymmenesosa, mikä vastaa Yhdysvaltain ja protektionistisen Intian
tasoa. Pienissä avotalouksissa kuten Suomessa ja Puolassa se on ollut yli
viidennes ja Virossa jopa noin kolmannes kaikista investoinneista.
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Ulkomaalaisia sijoituksia koskevia kirjoittamattomia ja kirjoitettuja
sääntöjä on viime vuosina määritelty uudestaan erityisesti energiasektorilla. Esimerkiksi brittiläis-hollantilainen Shell ja japanilaiset Mitsui
ja Mitsubishi joutuivat luopumaan Sahalin-2 -hankkeen enemmistöosuudesta valtion kaasujätin Gazpromin hyväksi tekaistujen ympäristöluparikkomusten takia. Samoin brittiläis-venäläinen TNK-BP menetti
Kovytkan kaasukenttänsä Gazpromille tekaistujen tuotantosopimusrikkomusten perusteella.
Venäjän energiavarat ovat kansainvälisessä mittapuussa olleet varsin
vapaasti ulkomaalaisten ja yksityisten omistettavissa. Viime vuosina
suunta on kuitenkin ollut kohti tyypillisen petrotalouden omistus- ja
tuotantorakennetta, missä valtioyhtiöt kontrolloivat suurta osaa luonnonvaroista. Maailman kaasureserveistä 85 prosenttia lienee valtion
omistamien yhtiöiden hallussa, joten Venäjä ei sinänsä ole mikään poikkeus protektionismin vaalimisessa petrotalouksien joukossa.
Rajoituksia ei ole lisätty vain energiasektorilla. Toukokuussa 2008 astui
voimaan ulkomaalaisia koskeva 42 strategisen alan laki, joka rajoittaa
ulkomaalaisten yritysten toimintaa puolustus-, ilmailu- ja avaruusteollisuudessa, kaivannaisteollisuudessa sekä tietyillä media- ja ICT-alan
osilla. Lakia perusteltiin tarpeella selkiyttää sääntöjä Venäjälle tehtävien
ulkomaalaisten investointien suhteen sekä vastavuoroisena instrumenttina sille, miten lännessä sallitaan venäläisten yritysten investointeja.22
Vastaavanalaisia ulkomaalaisten toimintaa rajoittavia lakeja on mm.
Yhdysvalloissa ja Ranskassa. Venäjän tapauksessa laki selkeyttänee tilannetta vain hieman. Samalla se myös lisää epävarmuutta ja byrokratiaa
sekä antaa viranomaisille lisäkeinon puuttua terveeseenkin yritystoimintaan niin tahtoessaan.
Viime vuosina myös ulkomaalaisten työlupakäytäntöä on kiristetty.
Yrityksillä on yhä vaikeampaa saada työluvat ulkomaalaiselle henkilökunnalleen. Toimilla pyritään virallisesti rajoittamaan maahanmuuttoa IVY-maista, mutta ne myös vaikeuttavat ulkomaalaisten yritysten
toimintaa Venäjällä. Esimerkiksi Moskovassa myönnetään vain noin
neljännes ulkomaalaisten työlupatarpeesta. Länsimaalaisissa yrityksessä
joudutaan suosimaan usein venäläisen palkkaamista ulkomaalaisen asiantuntijan sijaan, juuri nihkeän työlupakäytännön takia.
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Venäjällä on käytössä myös useita kaupan esteitä. Tuontitulli on keskimäärin noin yksitoista prosenttia.23 Monen kulutustuotteen osalta se on
huomattavasti korkeampi. Tullien lisäksi Venäjällä on voimassa varsin
tiukka sertifiointijärjestelmä, joka rajaa ulkomaalaisten yritysten tuontia
Venäjälle. Lisäksi Venäjä käyttää muita kaupanesteitä, kuten puunvientimaksuja (puutullit), romunvientimaksuja ja erilaisia polkumyyntimaksuja, joilla se pyrkii suojelemaan oman teollisuutensa tuotantoa.
Venäjän pitkä tie WTO:hon
Venäjä ei ole integroitunut maailman kauppajärjestelmiin eikä se ole
maailman kauppajärjestön WTO:n jäsen. Venäjä on jo vuodesta 1993
neuvotellut WTO:n jäsenyydestä, ja prosessi on edelleen keskeen.
Venäjällä jäsenyyden suurin hyötyjä olisi venäläinen kuluttaja, jonka
hyödykekorin hinta laskisi lisääntyneen kilpailun johdosta, mutta kuluttajan hyötyargumenttia ei Venäjällä laajemmin kuunnella. Sen sijaan
venäläinen suurteollisuus, joka koostuu pääasiassa raaka-aineiden viennistä, ei välittömästi hyötyisi tullimuurien laskusta, sillä raaka-aineille
asetetaan harvoin mitään tuontitulleja. Talouden avautuminen altistaisi
venäläisen elinkeinoelämän entistä kovemmalle tuontikilpailulle. Tämä
tuottaisi varmasti myös lukuisia konkursseja. Lyhyen aikavälin tarkastelussa kaupan esteiden poistamista onkin sisäpoliittisesti vaikea myydä
muulla kuin tarpeella olla osa 153 maan kauppajärjestöä, johon lähes
kaikki muut maailman maat kuuluvat.
Toinen talousintegraatiota edistävä sopimuspohja on Venäjän EU:n
kanssa vuonna 1997 sopima yhteystyö- ja kumppanuussopimus (PCA).
Sopimuksessa asetetaan pitkän aikavälin tavoitteeksi mm. yhteinen vapaakauppa-alue sekä viisumivapaus. Tavoitteisiin ei oltu päästy kymmenen vuoden puitesopimuksen umpeutuessa vuonna 2007. Sen jälkeen
sopimusta on jatkettu vuodella kerrallaan. Uuden PCA-sopimuksen
neuvottelut aloitettiin kesäkuussa 2008, kun EU sai puolentoista vuoden jahkailun jälkeen jäsenmailta mandaatin neuvottelujen aloittamiseen. PCA-neuvotteluissa sopimuksen talouspuoli on liitetty Venäjän
WTO-jäsenyyden toteutumiseen, joten uusi sopimus tuskin syntyy ennen Venäjän WTO-jäsenyyden toteutumista.
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Venäjän WTO-jäsenyysprosessi on puolestaan neuvoteltu jo lähes valmiiksi, ja jäsenyyden toteutuminen on lähinnä kiinni WTO:n suurten
jäsenmaiden ja Venäjän omasta poliittisesta tahdosta. Muutaman viimeisen vuoden aikana poliittinen tahto tiiviimpään integraatioon on
Venäjällä kuitenkin kylmentynyt. Lisäksi elokuussa 2008 kärjistynyt Georgian konflikti viilentää Venäjän ja lännen suhteita ja vaikuttanee myös
talousintegraation nopeuteen. Venäjällä kyseenalaistetaan kasvavasti
tarvetta tiivistyneeseen poliittiseen yhteistyöhön lännen kanssa. Lännessä Venäjä taas nähdään konfliktin myötä aiempaa epäluotettavampana
kumppanina.24
Ennen Georgian konfliktin ratkaisua Venäjä tuskin liittyy WTO:hon, eivätkä PCA-sopimusneuvottelut edenne merkittävästi. WTO:n jäseninä
Georgia ja Ukraina pystyvät käytännössä veto-oikeudellaan estämään
Venäjän jäsenyyden. EU:ssa Baltian maat ja Puola tulevat todennäköisesti edelleen vaikeuttamaan yhteisen kannan muodostamista Venäjän
suhteen. Kauppa-asioissa Venäjän mahdollisuuksien ikkuna todennäköisesti sulkeutui joksikin ajaksi elokuussa 2008 Georgian konfliktin
mukana.
Tämä on valitettavaa, koska keskipitkällä ja pitkällä aikavälillä talouden
avaaminen on todennäköisesti ainoa tapa tehokkaasti monipuolistaa
Venäjän taloutta ja lisätä talouden kilpailukykyä. Lisääntynyt kilpailu
pakottaisi yksityisen sektorin nostamaan tehokkuutta ja tuottavuutta.
Kansainväliset vertailut näyttävät, että globaalitaloudelle avautuneet
taloudet ovat maailman kilpailukykyisimpiä. Suomen kokemukset 1990luvulla todistavat, että integraatio tekee aluksi kipeätä, mutta parantaa
keskipitkällä aikavälillä merkittävästi kilpailukykyä. Samoin entiset kommunistivaltiot Viro, Slovenia tai Tšekki loivat kilpailukykyä avaamalla
talouksiaan globaalitaloudelle.
On kuitenkin syytä panna merkille, että WTO-jäsenyys toteutuessaan ei
olisi ihmeiden tynnyri. Sen toteutumisen jälkeenkin Venäjällä olisi nykysopimuksilla edelleen yksi korkeimmista tullimuureista WTO-jäsenten
keskuudessa.25 WTO-järjestelmässä tuontia voi edelleen myös rajoittaa
sertifioineilla ja muilla luvilla.26 Venäjän WTO-jäsenyyden toteutuminen
olisi kuitenkin tärkeä poliittinen ele tiiviimmästä sitoutumisesta talouden liberalisointiin ja maailmantalouteen integroitumiseen.
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Heikko investointi-ilmapiiri ja ulkomaiset sijoitukset
Protektionismista huolimatta ulkomaalaiset sijoittavat kasvavasti Venäjälle. Venäjän tilastolaitoksen mukaan Venäjälle oli sijoitettu vuoden
2007 loppuun mennessä yli kahden sadan miljardin dollarin edestä ulkomaalaista pääomaa.27 Sijoitusvauhti on kiihtynyt ja sijoituskanta lähes
kaksinkertaistui vuoden 2007 aikana. Yli viidennes kaikista ulkomaisista
sijoituksista on tullut Kyprokselta.28 Muut merkittävät sijoittajamaat
ovat Hollanti, Luxemburg ja Iso-Britannia.
Sijoitusten nopeasta kasvusta huolimatta Venäjän investointi-ilmapiiri
ei ole merkittävästi parantunut. Venäjän hallituksen alaisen Foreign
Investment Advisory Councuilin (FIAC) laajassa kyselytutkimuksessa
keväällä 2008, Venäjälle investoivat suuryritykset mainitsivat Venäjällä
toimimisen suurimmiksi ongelmiksi edelleen korruption, ontuvan oikeusjärjestelmän, hallinnolliset esteet ja oikeusasteiden puolueellisuuden.29 Kasvavana
ongelmana nähtiin työvoiman saatavuus. Samantapaisista ongelmista on
keskusteltu viimeiset 10 vuotta. Kyselytutkimuksessa ulkomaalaiset
yritysjohtajat näkivät investointi-ilmapiirin vain hieman parantuneen
viimeisten viiden vuoden aikana. Johtajat näkivät myös ulkomaalaisena
profiloitumisen selkeänä esteenä Venäjällä toimimisessa. Tämä selittänee, miksi monet ulkomaalaiset yritykset turvautuvat Venäjällä paikallisiin tuotemerkkeihin.
Selvityksen vastaukset paljastivat myös, että ongelmista huolimatta odotukset Venäjän talouden kehityksen suhteen ovat varsin optimistisia.
Sekä talouskasvun että markkinapotentiaalin odotetaan kasvavan. Kyselyyn osallistuneet yritysjohtajat näkivät Venäjän jopa potentiaalisempana
markkinana kuin Kiinan, mikä osaltaan selittää investointikannan nopeaa kasvua.30 Yritysjohtajat olivat myös varovaisen optimistisia Venäjän
tulevasta kehityksestä. Päähuolenaiheina nähtiin tuotantokustannusten
nopea nousu, talouden yksipuolisuus ja riippuvuus energiasta, heikolla pohjalla
oleva poliittinen vakaus ja demografia.
Venäläisten yritysten arvonousu on ollut viime vuosina nopeaa. Venäjän pörssin arvo lähes kolminkertaistui vuosien 2004–2007 välillä.
Taloudellinen vakaus ja öljytulojen johdosta parantunut luottoluokitus
selittävät paljolti arvopaperisijoitusten kasvua Venäjälle. Ulkomaalaiset
institutionaaliset sijoittajat uskaltavat sijoittaa Venäjälle, jossa he hakevat korkeampia tuottoja sijoittamalleen pääomalle.
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Kuvio 6 Suorien ulkomaisten sijoitusten kanta keskeisiin kehittyviin maihin ja Suomeen 1991–2006

Lähde: UNCTAD.

Luottoluokitus parantaa myös venäläisten yritysten mahdollisuutta
saada ulkomaista pääomaa ja listautua kansainvälisiin pörsseihin. Ne venäläiset yritykset, jotka tahtovat kansainvälistä pääomaa, ovat joutuneet
parantamaan hallintoaan (corporate governance) ja lisäämään läpinäkyvyyttään. Tämä on johtanut kehitykseen, jossa on siirrytty länsimaiseen
raportointi- ja kirjanpitokäytäntöön sekä avattu yritysten omistussuhteita. Venäläiselle suurelinkeinoelämälle on ollut edullista parantaa yrityksen hallintoa ja kansainvälistyä.
Venäläinen suurteollisuus on viime vuosina myös alkanut sijoittaa ulkomaille hakiessaan arvoketjun laajentamista. Venäjällä ollaan varovasti
siirtymässä perinteisistä horisontaalisesti toimivista ja rönsyilevistä,
kotimarkkinoilla operoivista yrityksistä vertikaalisiin globaalilla tasolla
toimiviin yrityksiin. Venäläiset suuryritykset pyrkivät omilla aloillaan
maailman johtaviksi, mikä globaalitaloudessa on perusteltua. Venäläisistä suuryrityksistä Severstal ja Lukoil ovat tähän asti olleet aktiivisimpia.
Severstal on laajentunut terästeollisuuteen ja teräksen jalostukseen.
Lukoil on viime vuosina ostanut polttoaineen jakeluverkkoja, Suomesta
mm. Teboilin ja JETin.
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Venäläisten yritysten listautumiset ulkomaisiin pörsseihin ja yritysten
läpinäkyvyyden parantaminen ovat nopeasti lisänneet niiden markkinaarvoa. Vuoden 2007 lopussa jo 13 venäläisyritystä kuului markkina-arvolla mitattuna maailman 500 arvokkaimman yrityksen joukkoon. Vielä
vuonna 2004 maailman johtavien yritysten joukossa oli vain kaksi venäläistä. Nopeimmin listauksissa on kivunnut kaasujätti Gazprom, joka
lasketaan jo markkina-arvoltaan maailman neljänneksi arvokkaimmaksi
yritykseksi.31
Investointikehityksestä huolimatta Venäjän taloudellinen integraatio on
kauppapoliittisesti lähinnä yksisuuntaista. Venäläinen elinkeinoelämä
pystyy melko vapaasti toimimaan muiden maiden markkinoilla. Venäjän
teollisuus vie raaka-aineita, jotka harvemmin kärsivät kaupan esteistä,
ja pystyy varsin vapaasti perustamaan tytäryhtiöitä länsimarkkinoille.
Samalla ulkomaiset yritykset, jotka sijoittavat ja lainaavat kasvavasti pääomia sekä käyvät kasvavasti kauppaa Venäjän kanssa kärsivät protektionismista ja kaupan esteistä.
Ulkomaalaisten mahdollisuudet vaikuttaa Venäjän asioihin ovat sittenkin varsin rajalliset. Poliittinen tahto päästää ulkomaalaisia vapaasti
toimimaan ja vaikuttamaan Venäjällä on vähäistä. Ulkomaisille yrityksille annetaan se toimintavapaus, mikä nähdään tarpeelliseksi, mutta ei
muuta. Saatu vapaus ei ole aina ulkomaisen yrityksen silmissä riittävä.
Nykytilanne, jossa Venäjä hyvin yksipuolisesti integroituu maailmantalouteen, on venäläisille edullinen, mutta Venäjästä riippuvaisille maille
kuten Suomelle hankala.

2.7 Mitä on venäläinen kapitalismi?
Venäjä on loppujen lopuksi – koko maailman mitassa – suhteellisen
normaali talous, jolla on haasteena maantiede, neuvostotalouden taakka ja
luonnonvaratalouden rakenne. Nämä johtavat talouden inertiaan ja eristäytyneisyyteen, tarpeeseen suojella taloutta ulkopuoliselta kilpailulta. Näiden
erityspiirteiden tunnistaminen ja niiden vaikutusten ymmärtäminen auttaa meitä ymmärtämään, miten venäläinen kapitalismi toimii.
Talous, joka käy läpi Venäjän tapaista siirtymää luonnonvararikkaasta
suunnitelmataloudesta markkinatalouteen ilman selkeää politiikka-ank-
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kuria, on epävakaa. Kaoottisen 1990-luvun jälkeen syntyi tarve luoda
vakautta talouteen ja politiikkaan. Venäjän talous kehittyi epätasaisesti.
Tuottoisat alat kehittyivät, vähemmän tuottoisat eivät. Investointien
puute rapautti yhteiskunnan infrastruktuuria. Syntyi tarve palata vahvaan keskusvaltaan, joka korjaisi siirtymätalouden vääristymät ja pyrkisi
takamaan talouden vakauden. Tarvittiin talouden erotuomaria. Valtion
rooli taloudessa korostui.
Nykyinen vahvan keskusvallan aika on vakaampi kuin 1990-luvun kaoottiset siirtymävuodet, mutta vakauden perusta on edelleen heikko.
Suunnitelmatalouden pohjan ja siirtymän rakenneuudistusten peruna
yhteiskunnan instituutiot ovat heikot, talous on päässyt korruptoitumaan ja omistus keskittymään. Lainsäädäntö on puutteellista. Oikeusjärjestelmän ja lainsäädännön puutteita korjataan suhteilla. Venäjä on
suhdeyhteiskunta, jossa epävirallisilla suhdeverkostoilla pyritään turvaaman oma lyhyen aikavälin vakaus. Vakauden lyhyt aikajänne johtaa kuitenkin lyhyeen tuottohorisonttiin.
Elinkeinoelämä, joka toimii Venäjän tapaisessa yhteiskunnassa, on nuori ja se omistaa vanhanaikaisia tuotantolaitoksia. Sen omistussuhteet
ovat keskittyneet, ja globaali kilpailukyky on heikko. Talous on staattinen. Venäjällä on tunnistettu tarve luoda kilpailukykyä ja modernisoida
talous, mutta reseptistä ei ole yhteisymmärrystä. Suurelinkeinoelämä ja
monet politiikantekijät tahtovat asteittaista uudistusta ja talouden varovaista avautumista. Talouden monipuolistaminen tapahtuu ensisijaisesti
kotimaisin voimin ja talouden integraatio maailmantalouteen perustuu vastavuoroisuuteen.
Kehityksen takana ovat monimutkaiset syy-seuraussuhteet. Kuviossa 7
on pyritty yksinkertaistamaan venäläisen kapitalismin ideaa. Venäläinen
kapitalismi perustuu viiteen edellä mainittuun ja perittyyn ominaisuuteen, jotka johtavat kolmeen keskeiseen ominaispiirteeseen:
A. Valtion korostunut rooli taloudessa
B. Epävirallisten suhteiden korostunut merkitys
C. Vastavuoroinen ja asteittainen integraatio maailmantalouteen
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Valtio turvaa vakauden
Talouden epävarmuudesta johtuen politiikantekijöille ja elinkeinoelämälle syntyy tarve luoda vakautta yhteiskuntaan. Tämä turvaa omistussuhteet sekä luo talouteen pelisäännöt. Talouden monipuolistamiseen
ja luonnonvaraloukusta irtautumiseen tarvitaan investointeja ja teollisuuden kilpailukyvyn lisäämistä. Vakaus tukee näiden tavoitteiden
saavuttamista. Taloudellisen vakauden synnyttäminen ei kuitenkaan ole
yksinkertaista ja se on edelleen varsin heikolla pohjalla.
Nykyajan vakautta voi kuitenkin peilata Jeltsinin aikaan. Jeltsinin suuri
saavutus oli markkinatalousuudistusten aloittaminen ja valitun uudistuslinjan puolustaminen. Alun innostuksen jälkeen rakenneuudistukset
ja politiikka taantuivat uudismielisten ja vanhoillisten erimielisyyksien
johdosta. Siirtymän seurauksena talous jatkoi kutistumistaan, ja federaation alueet ottivat lisää valtaoikeuksia ja vähensivät federaation tuloja.
Presidentti Jeltsinin valta ja suosio heikkeni ja lopulta hän joutui turvau-

Kuvio 7

Venäläisen kapitalismin idea

PERINTÖ
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Lähde: Kirjoittajan näkemys syy-seuraussuhteista Venäjän taloudessa.
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C.
Vastavuoroinen
integraatio

tumaan suurliikemiesten apuun tullakseen valituksi uudelleen presidentiksi vuonna 1996. Vastineeksi muutamat suuret valtioyhtiöt siirtyvät
suurliikemiesten haltuun. Jeltsinin aikakausi oli talouden ja politiikan
kannalta epävakaata aikaa, ja monet tarpeelliset rakenneuudistukset
etenivät hitaasti. Jeltsinin kauden loppupuolella syntyi tarve luoda pelisäännöt talouteen ja kiihdyttää tarpeellisia uudistuksia. Yhdysvallatkin
kehittyi sata vuotta sitten oikeusvaltion suuntaan lähinnä vahvistuneen
suurelinkeinoelämän intressistä luoda pelisääntöjä. Venäjällä aloitteen
otti turvallisuuskoneisto (siloviki), jonka piiristä Vladimir Putin nousi
presidentiksi vuoden 2000 alussa.32
Turvallisuuskoneiston tavoitteena oli luoda valtiohallinnosta talouden
erotuomari, vähentää suurelinkeinoelämän vaikutusvaltaa sekä pyrkiä
edistämään taloudellisen vakauden syntyä.
Uusi hallinto halusi rajoittaa oligarkkien poliittista valtaa ja teki Berezovskista, Gusinskista ja Hodorkovskista varoittavia esimerkkejä.33
Suurelinkeinoelämä oppi ja alkoi vähitellen toimia uusien sääntöjen
mukaan. Loppumetreillä suurliike-elämän omistajienkin intressissä on
myös tietyn tason talouden vakaus, joka turvaa heidän omistusoikeutensa.
Edistääkseen rakenneuudistuksia presidentti Putinin hallinto keskitti
vallan keskushallinnolle mm. ohjaamalla yhä enemmän budjettivaroja
federaatiobudjetin kautta ja vähentämällä alueiden autonomiaa. Hän
uudisti myös vaalilakeja ja loi eräänlaisen kaksipuoluejärjestelmän: hallinnon puolueet vastaan muut.
Putinin uudistukset ovat tehostaneet hallintoa sekä luoneet keskusvallasta yhteiskunnan vakauden turvan ja takuun. Tämä järjestelmä on
osoittautunut rakenneuudistuksiltaan toistaiseksi toimivaksi ja suhteellisen tehokkaaksi. Toisin kuin Jeltsinin hallinnon aikana, jolloin rakenneuudistukset eivät edenneet, Putinin aikakaudella makrotalous on
vakautunut ja uudistukset etenevät. Talouden vakaus on kuitenkin suhteellisen ohuella pohjalla ja henkilöitynyt muutamaan henkilöön vallan
huipuilla ja heidän kansansuosioonsa.
Keskusvalta pyrkii ankkuroimaan kansansuosionsa suurvaltaperintöön.
Tarvitaan jotain, josta kansa on ylpeä ja jolla suosio säilyy. Suurvalta ei
kuitenkaan voi perustua vain sanoihin ja sotilasmahtiin. Tarvitaan myös
taloudellista vaurautta, johon petrotalous on antanut mahdollisuuden.
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Niin kauan kun vauraus lisääntyy, vahvaa keskushallintoa tuetaan. Putinin hallinnon luomaa autoritääristä järjestelmää kutsutaan suvereeniksi
demokratiaksi.
Hallinnolla on käytössä ns. administratiivinen resurssi, jota se pystyy tarvittaessa hyödyntämään kaikilla tasoilla. Resurssilla voidaan edesauttaa tai
vaikeuttaa eri hankkeiden etenemistä. Kauppapolitiikassa esimerkiksi
puutullit, joilla pyritään edistämään ulkomaalaisten sijoituksia Venäjän
metsäteollisuuteen, heijastavat resurssin käyttöä. Samoin ulkomaalaisten
sijoitusten rajoittaminen ns. strategisilla aloilla on tämän resurssin hyödyntämistä.
Liike-elämässä hallinnollista resurssia hyödynnetään mm. asettamalla
ylimääräisiä vero- ja palotarkastuksia yrityksille tai rajoittamalla ulkomaalaisten työlupakiintiöitä. Näistä toimista kärsivät ne, jotka eivät
toimi hallinnon ehtojen mukaisesti. Liike-elämässä hallinnon suhteiden
ymmärtäminen korostuu, mutta hallintoon ei myöskään aina voi luottaa. Administratiivinen resurssi on periaatteessa valtion monopoli, mutta erityisesti matalimmilla tasoilla resurssin palveluita voi ostaa. Jotkin
yritykset voivat käyttää sitä hyväksi oman kilpailuasemansa parantamiseksi.
Valittu vakauden tie korostaa valtion roolia taloudessa. Periaatteessa
valtio turvaa vakauden jokaisessa oikeusvaltiossa. Venäjällä valtion rooli poikkeaa siinä, että erotuomarin demokraattinen valvonta ei toimi,
vaan kyse on käytännössä yksinvallasta. Mikä takaa, että erotuomari
toimii oikeudenmukaisesti kansalaisten hyvinvoinnin parhaaksi? Korkea
korruption aste ja talouden omistuksen keskittyminen harvoille eivät
nekään tue oikeudenmukaisuutta, vaan johtavat helposti luonnonvaraloukun tapaiseen korruptiotalouteen, jossa hallinnon resurssi on myytävänä. Pidemmällä aikavälillä aito vakaus syntyy vain kunnioittamalla
oikeusvaltioperiaatteita ja luomalla jonkinlainen todellinen demokraattinen valvonta Venäjälle.
Suhteiden merkitys korostuu
Epävarmuus, siirtymän keskeneräisyys ja oikeusvaltion nykyinen kehitystaso korostavat epävirallisten verkostojen merkitystä. Kaikkia lakeja
ei ole kirjoitettu julki. Tieto kilpailijoista ja heidän kytköksistään on
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puutteellista. Tällöin korostuu suhteiden merkitys. Vakautta pyritään
luomaan verkostoitumalla tiedon lähteiden kanssa. Suhteilla kompensoidaan lainsäädännön puutteita. Suhteilla hankitaan informaatiota ja
niiden kautta pyritään vähentämään liiketoiminnan riskejä, saamaan
ennakkotietoja mahdollisista sääntömuutoksista ja ongelmista ennen
kilpailijoita.
Toisinaan suhteiden hyödyntämisestä maksetaan korvaus. Silloin ollaan
luonnonvaratalouden korruptioketjussa. Suurelinkeinoelämällä korvaus
on usein sosiaalinen. Oligarkit, jotka haluavat edistää liiketoimintaansa,
toimivat läheisessä yhteistyössä valtion kanssa. He kantavat sosiaalista
vastuuta rahoittamalla hallinnon kannalta tärkeitä hankkeita. Vastavuoroisesti heille annetaan liikkumavaraa liiketoiminnassa.34
Tämä yhteistyötapa on Venäjällä tärkeä, eikä koske vain oligarkkeja.
Venäjällä viranomaisilla on kaikilla tasoilla tiivis yhteistyö liike-elämän
kanssa myös ulkomaalaisten yritysten kanssa. Varsin usein ulkomaalainen sijoittaja joutuu suuremmissa hankkeissa osallistumaan myös
lähialueen sellaisen infrastruktuurin (esim. sähkökeskusten, vesitornien
ja teiden) rakentamiseen, mikä ei suoranaisesti liity omaan tehdashankkeeseen.
Kaikissa yhteiskunnissa suhteilla on tietenkin merkityksensä, mutta
Venäjällä hallinnon ja liike-elämän välisen suhteen tärkeyttä ei kannata
aliarvioida. Liike-elämän johdolla kuluukin Venäjällä huomattavasti
enemmän aikaa suhdetoimintaan kun lännessä. On ylläpidettävä samanaikaisesti hyviä suhteita sekä asiakkaisiin, kilpailijoihin että hallinnon
eri tasoihin. Suhteilla luodaan molemminpuolista luottamusta. Liikeelämän johtajan henkilösuhdetoimintaa ei myöskään voi ulkoistaa, vaan
ulkomaalaisen suuryrityksen johtajan on useasti itse jalkauduttava Venäjällä hoitamaan yrityksensä korkeimman tason suhteet.
Vastavuoroisuus ja asteittainen integraatio maailmantalouteen
Venäjän elinkeinoelämän haasteena on suunnitelma- sekä luonnonvaratalouden aiheuttama heikko kilpailukyky. Elinkeinoelämän lyhyen aikavälin intressissä on ylläpitää tietyn asteista protektionismia ja
kaupan esteitä. Se on toistaiseksi keskittynyt vahvistamaan kotimaista
markkina-asemaansa. Vasta viime vuosina on nähty kasvavia sijoituksia
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Venäjältä ulkomaille sekä muutaman venäläisen suuryrityksen tietoisia
pyrkimyksiä hakea arvoketjun kasvattamista ulkomailta.
Liittyminen maailman kauppajärjestelmiin lisäisi tuontikilpailua, mutta ei laajemmin avittaisi venäläisen teollisuuden vientikilpailukykyä.
Tämän takia Venäjän into liittyä WTO:hon on laimeaa, ja Georgian
konfliktin aiheuttama poliittinen ristiriita lännen ja Venäjän välillä vaikeuttaa liittymistä edelleen.
Koska Venäjä ei kuulu keskeisiin kauppasopimuksiin, on vaikuttaminen
Venäjän kauppa- ja investointipolitiikkaan haasteellista. Kauppapolitiikalla ulkomaat eivät juurikaan pysty puuttumaan Venäjän asioihin,
koska niillä ei ole tarkoitukseen sopivaa instrumenttia. Venäjä harjoittaa
kauppapoliittisesti itse vastavuoroisuutta, mutta sen harjoittaminen
Venäjään on vaikeaa. Venäjän toimittaessa lähes puolet Euroopan kaasuntarpeesta mahdollisuudet rajoittaa energian ostamista Venäjältä ovat
pienet. Mahdolliset rangaistustullit eivät myöskään olisi raaka-ainetuojien intresseissä. Sellaiset toimenpiteet osuisivat omaan nilkkaan.
Toisaalta Venäjällä tunnistetaan talouden monipuolistamistarve ja luonnonvarakirouksen uhka. Hallinnossa ja suurelinkeinoelämässä ymmärretään, että tietyn asteen integraatioprosessi on tarpeellinen. Monella
teollisuuden alalla ulkomainen kilpailu ja lisääntyneet sijoitukset vaikeuttavat protektionistisen politiikan toteuttamista. Näin on esimerkiksi
autoteollisuudessa, jossa ulkomaalaisten automerkkien kokoonpanotehtaat pakottavat venäläistä autoteollisuutta nostamaan laatuaan. Muutamalla muulla alalla tuontikilpailu kuihduttaa kotimaisen tuotannon
lopullisesti. Näiden alojen on vähitellen avauduttava ulkomaalaisille, jos
jalostavaa tuotantoa halutaan säilyttää Venäjällä.
Ulkomaalaiset sijoittavat enenevästi Venäjälle ja toimivat siellä ongelmista huolimatta. He ovat kiinnostuneita Venäjän nopeasti kasvavista
markkinoista ja niiden tarjoamista mahdollisuuksista. Venäläiset yritykset johtavat taas Venäjän omaa kansainvälistymiskehitystä eivätkä juurikaan kohtaa suuria esteitä toimiessaan ulkomailla. Talousintegraation
ohjaamisessa Venäjällä on siis hyvät kortit kädessään. Venäjän talouden
integraatiologiikka perustuu asteittaiseen etenemiseen ja venäläiseen näkemykseen vastavuoroisuudesta.
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2.8 Mikä on venäläisen kapitalismin suunta?
Venäjän pyrkii ylläpitämään nopeaa talouskasvua sekä turvaamaan
vakautta. Venäjä on edelleen luonnonvaratalous, joka on varsin haavoittuvainen öljyn ja muiden raaka-aineiden hinnanvaihteluille. Venäjän
talouden suurin riski liittyy juuri öljyn tulevaan hintakehitykseen.
Venäjällä on laaja yhteisymmärrys talouden monipuolistamisen ja talouden kilpailukyvyn uudistamisen tarpeesta. Talouden avaaminen
on vaikuttanut merkittävästi vaikkapa Kaakkois-Aasian tai Suomen
taloudelliseen menestykseen. Talouden avaaminen tarkoittaisi nopeaa
liittymistä WTO:hon ja eri kaupan esteiden purkamista. Tuontikilpailu lisääntyisi ja myös ulkomaalaisten investoinnit kasvaisivat nykyistä
nopeammin. Lisääntynyt kilpailu pakottaisi venäläistä teollisuutta parantamaan kilpailukykyään ja tuottavuuttaan. Muuten se menettäisi
markkinansa. Venäjä pääsisi entistä paremmin hyödyntämään asemaansa raaka-ainelähteenä Euroopan ja Aasian välillä. Maahan investoitaisiin myös globaalien markkinoiden tuotantoa varten, toisin kuin nyt.
Samalla suurempi osuus yrityskannasta siirtyisi ulkomaiseen omistukseen. Venäjän riippuvuus ulkomaailmasta kasvaisi. Samalla talouteen
syntyisi keskipitkällä aikavälillä ennustettavuutta sekä vakautta, joka ei
olisi riippuvaista autoritaarisesta johdosta. Kehityksen johdosta Venäjän talouden pohja monipuolistuisi ja sen riippuvuus luonnonvaroista
vähenisi. Monipuolisemman talousrakenteen johdosta talouden kasvu
pysyisi nopeana myös yli öljyn hintasyklien. Näin Venäjästä tulisi yksi
maailman johtavista talouksista vuoteen 2020 mennessä. Kyseisen polun valitseminen on kuitenkin epätodennäköistä nykyisessä poliittisessa
tilanteessa.
Todennäköisempi valinta on nykymenon jatkuminen ja suurvalta-ajattelun korostaminen. Tämä tarkoittaa suhteellisen keskusjohtoisesti
ohjattua monipuolistumispolitiikkaa ja asteittaista integraatiota maailmantalouteen. Luonnonvaratuloja pyritään hyödyntämään kotimaisin
ja keskusjohtoisin keinoin sekä yrittämällä luoda uutta kilpailukykyä
talouteen. Teollisuuspolitiikan logiikka perustuu teollisuuskentän konsolidointiin ja diversifiointiin. Perinteistä osaamista hyödyntäen pyritään
luomaan maailmanluokan kilpailukykyä. Tavoitetta varten on perustettu
valtiojohtoisia korporaatioita koneenrakennus-, lentokone-, sota- ja lai-
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vanrakennusteollisuuden ympärille. Öljytuloja hyödyntämällä on myös
perustettu erilaisia innovatiivisuutta tukevia rahastoja.
Keväällä 2008 valittu presidentti Dmitri Medvedev on listannut neljän
i:n ohjelmansa (infrastruktuuri, investoinnit, innovaatiot ja instituutiot), johon
on tarkoitus paneutua lähivuosina. Infrastruktuuri ja investoinnit tarkoittavat valtavia public-private -panostuksia yhteiskunnan perusinfrastruktuuriin, jonka uudistamistarve on huutava. Innovaatiot tarkoittavat
juuri uuteen kilpailukykyyn panostamista. Instituutiot tarkoittavat oikeusjärjestelmien kehittämistä ja korruption kitkemistä. Kaikki tavoitteet
ovat jaloja, mutta niiden toteutuminen jää nähtäväksi.
Keskusjohtoinen politiikka merkitsee lähinnä kompromisseja yhteiskunnan ja talouden eri valtakeskittymien välillä. Sen tuoma vakaus on
suhteellisen heikolla perustalla, ja epävarmuus vallanpitäjien ympärillä
tulee säilymään. Oikeusvaltiokehitys on tärkeää, koska sen toteutuminen parantaa ennustettavuutta. Venäjästä tuskin tulee kuitenkaan länsimaista oikeusvaltiota lähiaikoina. Nykyinen epävakaus lainsäädännön
ja oikeusjärjestelmien suhteen säilynee vielä pitkään. Samoin talouden
korruption taso tullee pysymään korkeana sekä omistus suhteellisen
keskittyneenä.
Nykymenon jatkuminen tarkoittaa, että presidentti Putinin määräämä
talouden koon kaksinkertaistumistavoite vuoteen 2020 mennessä tuskin
toteutuu. Nykyinen kotivetoinen monipuolistumispolitiikka ei välttämättä ole riittävää uuden innovatiivisen osaamisen synnyttämiseksi. Öljyn hinnan nousu tai sen jääminen nykytasolle antaisi mahdollisuuden
nykymenon jatkumiseen. Öljyn hinnan nopea lasku taas veisi pohjan
nykyisenlaiselta monipuolistamispolitiikalta sekä laskisi hyvinvointia.
Tällöin talouden avautuminen voisi pakon sanelemana toteutua nopeastikin.
Venäjän talouden peruskuvio on edelleen sama. Talouden kitka on
suuri, eikä valtion korostunut rooli taloudessa ole hävinnyt minnekään.
Venäjä tuskin kiihdyttää integraatiotaan maailmantalouteen ja tullee yhä
voimakkaammin korostamaan suurvalta-asetelmaa. Nouseva tai nykyiselle tasolle jäävä öljyn hinta antaa Venäjälle mahdollisuuden viljellä venäläistä vastavuoroista integraatiota myös jatkossa. Venäjä liittyy
WTO:hon, kun maa näkee sen poliittisesti tarpeellisena, mutta tulee
senkin jälkeen pysymään varsin eristäytyneenä. Taloudellinen vakaus
pysynee edelleen sangen heikolla pohjalla.
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3 Venäjän vaikutus
Suomeen
Venäläisen kapitalismin tunteminen on välttämätöntä, jotta ymmärtäisimme Suomen ja Venäjän taloudellisen vuorovaikutuksen luonteen.
Julkisessa keskustelussa otamme usein huomioon vain Venäjän-kaupan
koon ja teemme sen pohjalta johtopäätökset taloussuhteiden tapahtumista. Ulkomaankauppa koostuu kuitenkin vain maiden välisistä tavaravirroista. Taloussuhteisiin kuuluu monta muutakin elementtiä, kuten
sijoitukset maiden välillä, yritysten etabloituminen, kolmansien maiden
kauttakuljetukset (transito), palvelukauppa, jossa turismi on merkittävässä asemassa sekä luonnollisesti myös ihmisten välinen arkipäiväinen
kanssakäyminen. Tässä luvussa pyritään hahmottamaan perinteisillä talousmittareilla Suomen ja Venäjän välisen talousintegraation tasoa sekä
pohtimaan sen kehityksen suuntaa.

3.1 Suomen Venäjän-kauppa
Suomen Venäjän-vienti on kasvanut nopeasti viimeiset kymmenen
vuotta. Sen osuus kokonaisviennistämme on lähes kaksinkertaistunut
1990-luvulta. Vientimme Venäjälle kasvoi prosenteissa kaksinumeroisin luvuin 2000-luvun alkupuolella. Venäjä kilpailee nykyään Saksan ja
Ruotsin kanssa Suomen tärkeimmän vientimarkkinan asemasta. Venäjä
oli vuonna 2007 Suomen kolmanneksi tärkein vientimarkkina noin
kymmenyksen osuudella viennistä. Nopean kasvun jälkeen Venäjänviennin kasvuvauhti on viime vuosina hidastunut ja jäänyt muiden Suomen suurten vientikumppanien tasolle.35
Samaan aikaan kun Suomen Venäjän-viennin kasvu on hidastunut,
on Venäjän kokonaistuonti edelleen kasvanut nopeasti (keskimäärin
22 prosenttia vuodessa ajanjaksolla 2000–2007). Suomen markkinaosuus Venäjällä on siis kutistunut. Vielä vuonna 2002 Suomen osuus
Venäjän kokonaistuonnista oli 3.5 prosenttia, kun se vuonna 2007 oli
enää 2.5 prosenttia. Suomessa on kirjoitettu tästä markkinaosuuden
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Kuvio 8

Suomen vienti Saksaan, Ruotsiin ja Venäjälle 1995–2007

Lähde: Eurostat.

menetyksestä jonkin verran huolestuneeseen sävyyn. Markkinaosuuden
pieneneminen on kuitenkin varsin ymmärrettävää, kun tutkii Suomen
Venäjän-viennin ja Venäjän oman tuonnin rakennetta.
Suomen teollisuus tuottaa pääasiassa investointihyödykkeitä ja puolivalmisteita vieden niitä myös Venäjälle.36 Venäjällä kasvaa kuitenkin
erityisesti kulutus, jolloin kulutustuotteiden tuonti kasvaa kaikkein
nopeimmin. Suomen teollisuuden vientirakenne ei yksinkertaisesti
vastaa Venäjän nopeasti kasvavia tuontitarpeita, eikä pieni Suomi pysty
nykyisellä tuotantorakenteellaan pitämään kiinni suhteellisesta markkinaosuudestaan Venäjällä. Markkinaosuutta tärkeämpää on kuitenkin
todeta kehityksen suunta. Venäjän-vienti kasvaa edelleen Suomen kokonaisvientiä nopeammin.
Suomen Venäjän-tuonti on kasvanut keskimäärin parikymmentä prosenttia vuodessa tämän vuosikymmenen ajan. Tuonnin kasvua selittää
pääosin öljyn ja raaka-aineiden hinnannousu. Venäjä on nousut muutamana viime vuotena Suomen tärkeimmäksi tuontimaaksi noin 14 prosentin osuudella kokonaistuonnista.
Raakaöljyn osuus tuonnin arvosta on noin 40 prosenttia ja jalostettujen
polttoaineiden noin 1/7. Öljyn osuus tuonnista on siis yli puolet. Kaa-
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Kuvio 9

Suomen Venäjän-viennin rakenne 1995–2007

Lähde: Eurostat.

sun osuus tuonnista on lähes 1/10. Sen hinta seuraa tietyllä viiveellä
öljyn hintaa. Lähes kaksi kolmasosaa Suomen Venäjä-tuonnista seuraa
siis öljyn maailmanmarkkinahinnan kehitystä. Muutkin merkittävät
tuontiryhmät muodostuvat raaka-aineista kuten raakapuu, nikkeli ja
muutamat muut metallit sekä malmit. Tuontivolyymit ovat olleet suhteellisen vakaita, mutta Venäjän-tuonnin arvo on noussut nopeasti lähes
kaikkien raaka-aineiden maailmanmarkkinahintojen nousun johdosta.
Suomi on raaka-aineissaan riippuvainen Venäjästä. Suomi tuo kaiken
kaasunsa, 2/3 öljystään, kymmenesosan sähköstään sekä viidesosan
raakapuustaan Venäjältä. Energian tuonnissa Venäjän epäsuora merkitys korostuu. Noin 1/8 Suomen sähköstä tuotetaan kaasulla ja 1/6
kivihiilellä, jotka tuodaan Venäjältä. Lisäksi Venäjä on tärkeä uraanin
toimittaja Suomelle.
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Kuvio 10 Öljyn hinta ja Suomen Venäjän-tuonnin arvo 1995–2007

Lähteet: Eurostat, BP.

Kuvio 11 Suomen Venäjän-tuonnin rakenne 1995–2007

Lähde: Eurostat.
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Kuvio 12 Venäjän-kaupan suhteelliset osuudet eräiden EU-maan
ulkomaankaupasta 1999–2007

Lähde: Eurostat.

Suomen Venäjän-kauppa on alijäämäistä. Venäjän tuonnin arvo on
koko 2000-luvun ollut noin parikymmentä prosenttia vientiä suurempi.
Alijäämästä huolimatta kehityksestä tuskin kannattaa olla huolestunut.
Suomen teollisuus tuo raaka-aineita Venäjältä ja jalostaa niitä eteenpäin
maailmanmarkkinoille vietäviksi. Hyödynnämme tavallaan Venäjän
teollisuuden heikkoa jalostusastetta. Koko ulkomaankauppamme tase
on ollut ylijäämäinen läpi 2000-luvun.
Euroopan unionin jäsenmaista Suomi on ulkomaankaupalla mitattuna
toiseksi riippuvaisin Venäjästä.37 Vain Liettuan Venäjän-kaupan suhteellinen osuus ulkomaankaupasta on suurempi. Suomen osalta Venäjän
osuus ulkomaankaupasta oli 12 prosenttia vuonna 2007, kun se Liettualla oli 17 prosenttia. Venäjästä riippuvaisia EU-maita tarkasteltaessa
voidaan havaita, että Suomen riippuvuus on kasvanut, kun esimerkiksi
Latvian ja Viron osuudet ovat pysyneet suhteellisen vakaina.
Kolmannes Venäjän-viennistä jälleenvientiä
Suomen Venäjän-viennin erityspiirrre on kaupan alan yritysten huomattavasti suurempi osuus viennistä verrattuna muihin maihin kohdistu-
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vaan vientiin. Lähes kolmasosa Venäjän-vientiä harjoittavista yrityksistä
luokitellaan tukku- tai vähittäiskaupan alaan kuuluviksi. Pääosa näiden
kaupan alan yritysten viennistä Venäjälle koostuu kulutustuotteista,
kuten kodinkoneista ja tietotekniikasta sekä autoista.38 Kyseisiä tuotteita ei kuitenkaan valmisteta Suomessa, vaan ne tuodaan Suomeen ja
kaupataan eteenpäin. Tätä Venäjän-kauppaan liittyvää ilmiötä kutsutaan
jälleenvienniksi.
On arvioitu, että lähes kolmannes Suomen Venäjän-viennistä koostuu
itse asiassa jälleenviennistä.39 Kun 2000-luvun alkupuolella Suomen
Venäjän-vienti kasvoi nopeasti, johtui se pääosin jälleenviennin nopeasta kasvusta. Viime vuosina jälleenviennin kasvu on taittunut, mikä
on myös hidastanut Venäjän-viennin kasvua. Jälleenvientiin kannattaa
kiinnittää huomiota, koska sen työllisyys- ja tulovaikutus on merkittävästi pienempi kuin Suomessa sijaitsevan tuotannon. Sen tulovaikutus
on verrattavissa kauttakuljetuksiin, ns. transitokuljetuksiin, eli se koostuu
pääosin huolinnasta ja kuljetuksista.
Jälleenvienti-ilmiö on viime vuosina keskusteluttanut asiantuntijoita
enemmänkin. Yritysdata paljastaa, että merkittävä osa jälleenviennistä
tapahtuu itse asiassa suurten suomalaisten kaupan alan yritysten toimesta.40 Suomalainen vähittäiskauppa laajenee Venäjälle ja hoitaa suurelta
osalta venäläisten liikkeidensä huolintaa suomalaisen logistiikkakeskuksen kautta. Venäjälle matkaansa jatkava tavara tuodaan Suomeen EU:n
sisäkauppana yhdessä Suomeen jäävän erän kanssa. Eteenpäin vietävät
erät tullataan vienniksi Venäjälle. Niiden kirjaaminen Suomen ulkomaankauppaan ei tuota lisäkustannuksia silloin kun tuotteet on tuotu
EU:n sisältä tai kun niillä ei ole (ulkokaupassa) tuontitullia Suomeen.
Kaupan alalla jälleenviennin syinä ovat myös Venäjän tuontimuodollisuudet. Venäjän laki vaatii viejältä tarkkoja kirjallisia sopimuksia maahantuojan kanssa. On helpompi sopia tavaran tuonnista suomalaisen
emoyhtiön kanssa kuin lukuisien eri alihankkijoiden kanssa. Samoin
tuotteiden sertifiointi on helpompaa, kun myyjänä Suomessa on aina
yksi osapuoli. Ilmiö on todennäköisesti väliaikainen. Vähittäiskaupan
kehittyessä Venäjällä siirrytään jollain aikavälillä suoraan maahantuontiin tuottajilta, mikä vähentänee jälleenvientiä.
Jälleenvienti johtuu yleensä samasta syystä kuin transito. Maantieteellinen sijainti ja Suomen tehokas logistiikkaverkosto ovat syitä tuoda
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tavaroita Suomen kautta Venäjälle. Suomen läpi menee transitona noin
viidennes Venäjän kokonaistuonnista. Osa tavaravirroista kirjataan eri
syistä Suomen ulkomaankauppaan, vaikka ne kuuluisi kirjata transitoksi.
Hyödyntämällä jälleenvientiä tuoja saa lisää joustavuutta kuljetusketjuun
eikä hän ole riippuvainen muutamasta eri paikkakunnilla toimivasta tullivarastosta, joissa transito voidaan välivarastoida.41
Osaan jälleenviennistä liittyy todennäköisesti myös siirtohinnoittelua.
Suomessa toimiva emoyhtiö tuottaa tavaroita muualta, tuo ne Suomeen
myyntihintaa alhaisemmalla hinnalla ja lisää tuoton Suomesta eteenpäin
lähtevään tuotteeseen. Monessa jälleenvientituotteessa sen tuontihinta
Suomeen on merkittävästi sen vientihintaa Venäjälle matalampi.
Osa jälleenviennistä liittynee valitettavasti myös harmaaseen (laittomaan) talouteen ja karusellikauppaan. Karusellikaupassa haetaan
EU:ssa valmistetulle tuotteelle tekaistua arvonlisäveropalautusta ilmoittamalla tuote viedyksi EU:n ulkopuolelle, vaikka tuote jää Euroopan
harmaille markkinoille. Toiminta on rikollista. Rikoksen tekijä myy
tuotteen arvonlisäverollisena EU:ssa vaikka sai siitä jo veronpalautuksen. On arvioitu, että jopa viidennes EU:sta haettavista arvonlisäveropalautuksista olisikin itse asiassa karusellikauppaa. Karusellikaupan
kokoa Suomen itärajalla on luotettavan tiedon puuttuessa vaikea arvioida.

3.2 Venäjän-kaupan vaikutukset Suomeen
Muutama vuosi sitten Venäjän-viennin arvioitiin työllistävän Suomessa
noin 40 000 henkeä, kun Suomen Saksan-vienti ja Ruotsin-vienti työllistivät molemmat lähes 10 000 henkilöä enemmän.42 Venäjän pienempi
työllisyysvaikutus selittyy jälleenviennin suureella koolla. Huomattavaa
on kuitenkin, että Venäjän-viennin työllisyysvaikutus on kasvanut nopeasti ja on lähes kaksinkertaistunut 1990-luvun loppupuolelta.
Venäjän-kauppa keskittyy muuta vientikauppaa enemmän Etelä-Suomeen. Venäjän-viennin työllisyysvaikutus Uudenmaan alueelle on todennäköisesti muutaman kymmenen tuhannen työpaikan luokkaa.43
Viennin vaikutus raja-alueisiin on yllättävän vähäinen. Kaakkois-Suomen ja Itä-Suomen osuus Suomen Venäjän-viennistä on vain viitisen
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prosenttia. Itä-Suomessa (mm. Joensuu, Pieksämäki, Savonlinna,
Kuopio) Venäjän-viennin merkitys alueen kokonaisviennille on kaksinkertaistunut vuosikymmenen alusta. Venäjän-viennin osuus alueen
kokonaisviennistä on noin viisi prosenttia. Kaakkois-Suomessa (mm.
Lappeenranta, Kotka, Hamina, Imatra ja Mikkeli) Venäjän-viennin merkitys on pysynyt vakaana 2000-luvun, noin neljässä prosentissa alueen
kokonaisviennistä. Kaakkois-Suomesta on tullut ensisijaisesti logistiikkakeskus Venäjälle, kun taas Itä-Suomeen on syntynyt uutta Venäjää
palvelevaa tuotantoa. Venäjän-vienti työllistää todennäköisesti parisen
tuhatta henkeä niin Kaakkois-Suomessa kuin Itä-Suomessakin.
Venäjän-vientiin osallistuvat yritykset eroavat toimialarakenteeltaan
myös muista ulkomaankauppaa käyvistä yrityksistä. Arvossa mitattuna
vähittäiskaupan yritysten vienti korostuu, kun taas teollisuusyritysten
osuus on pienempi kuin Suomen viennissä muihin maihin. Suomalainen yrityskenttä osallistuu Venäjän-kauppaan kuitenkin varsin laajalti.
Venäjä on markkinana tärkeä etenkin laajalle joukolle suomalaisia suur-

Kuvio 13 Venäjän-kaupan alueellinen jakautuminen pk-yritysten
kohdalla vuonna 2006

Kuvassa Suomen Venäjän-kaupan alueellinen jako on näytetty suuryrityksistä puhdistettuna. Suurin osa
suuryrityksistä on rekisteröity Uudenmaan alueelle.
Lähde:VIRKE, Simola & Ollus (2008).
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yrityksiä. Noin puolet Suomen suurista teollisuusyrityksistä ja kolmannes suurista kaupan alan yrityksistä toimii Venäjän markkinoilla.
Suomen Venäjän-vienti on nykyään tärkeää myös pk-yrityksille, toisin
kuin Neuvostoliiton aikana, jolloin kaupasta sopivat keskenään keskusliitot ja virkamiehet. Venäjän-vientiin osallistuu tänään noin 4 000
yritystä ja tuontiin 1 400.44 Pk-yritysten osuus vientiyrityksistä on noin
5/6, mutta viennin arvosta vain kuudesosa. Tuonti on huomattavasti
keskittyneempää suurille yrityksille. Pk-yritysten osuus tuontiyrityksistä
on lähes 80 prosenttia, mutta tuonnin arvosta niiden osuus on vain viisi
prosenttia.
Venäjän protektionismin vaikutukset Suomeen
Venäjän eristäytyneisyys maailman kauppajärjestelmistä tarjoaa sille
mahdollisuuden suojella omaa teollisuuttaan korkealla tullimuurilla ja
muilla kaupan esteillä. Korkean tullimuurin haittapuolena on kuitenkin merkittävä harmaa (laiton) tuonti Venäjälle. Tavallisimmin harmaa
tuonti tapahtuu kaksoislaskutuksen kautta. Kaksoislaskutus tarkoittaa
sitä, että tavara tullataan viejämaasta, esimerkiksi Suomesta, ulos oikeilla
kuiteilla ja hinnalla. Venäjän tullissa näytettään väärennetyt ostotodistukset, joihin liittyy pienempi tullimaksu tai tullista vapautettu tuoteryhmä. Tämä on Venäjän ulkomaankaupassa varsin tavallista. Venäjän
kokonaistuonnin on arvioitu olevan noin kolmanneksen Venäjän tullin
tilastoja suurempi juuri suuren harmaan tuonnin takia.45
Suomen kautta kulkevat rekat menettävät keskimäärin noin kolmanneksen arvostaan, kun ne ylittävät itärajan, mikä vastaa kutakuinkin
Venäjän kokonaistuonnin hävikkiä.46 Harmaa tuonti Suomen kautta on
kuitenkin vähentymässä. Vielä 2000-luvun alkupuolella ero Suomen
jälleenviennistä puhdistetun viennin ja Venäjän tuonnin välillä oli noin
kaksi kolmasosaa.
Kaksoislaskutus ei ole juridisesti laitonta viejämaassa (esim. Suomessa),
kun vienti tapahtuu oikeilla tullitodistuksilla. Väärennetyt tuontitodistukset esitetään Venäjällä, jolloin rikos tapahtuu Venäjän federaatiota
vastaan. Tämän takia Suomen viranomaisella on ollut hyvin vaikeaa
puuttua asiaan erityisesti, jollei Venäjän puolella asiaan ole haluttu puuttua.47
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Kaksoislaskutusta ei pidä hyväksyä, koska se vääristää kilpailua, kannustaa korruptioon ja altistaa viejiä järjestäytyneelle rikollisuudelle sekä Venäjän
hallinnon administratiiviselle resurssille. Kaksoislaskutus voi kuitenkin olla
noidankehä pk-yrittäjälle. Kun yksi yrittäjä syyllistyy laittomaan maahantuontiin ja kiertää tullimaksut ja arvonlisäveron, hän saa tuotteelleen
suhteellisen hintakilpailuedun Venäjällä. Kilpaileva yritys joutuu tekemään samoin säilyttääkseen oman tuotteensa hintakilpailukyvyn. Muuten yritys menettää markkinansa.
Ongelman ratkaisuksi on esitetty ns. vihreätä tullilinjaa, jossa tieto kulkee Suomen ja Venäjän tullien välillä elektronisesti, eikä kuitteja voisi
vaihtaa matkalla. Juhlapuheista ja suunnitelmista huolimatta vihreä linja
toimii takkuillen. Vain muutama yritys on mukana tässä järjestelyssä.
Syynä on lähinnä ollut venäläisen osapuolen haluttomuus kehittää vihreää linjaa. Suomalaiset ovat sitä varsin aktiivisesti esittäneet. Monet
yritykset ovat hakeneet pääsyä mukaan, mutta päätökset viipyvät.
Valitettavasti myös monet venäläiset rivivirkamiehet hyötyvät kaksoislaskutuksesta, mikä vaikeuttaa ja hidastaa uudistuksia Venäjän tullilaitoksen sisällä. Venäjän federaation tasolla on sovittu tulliuudistuksista,
erotettu tullijohtajia ja jopa tehty näyttäviä puhdistusoperaatioita. Mm.
syksyllä 2006 tehdyn operaation johdosta harmaa matkapuhelinten
tuonti lähes loppui.48 Tuonti puhdistui, kun puhelimien valmistajat joutuivat ottamaan tuonnin omaan hoitoonsa ja ilmoittamaan Venäjän tullille kaikkien puhelinmallien vienti- ja myyntihinnat. Bulvaaneilta meni
markkina, ja matkapuhelimien myyntihinnat nousivat. Mutta kyseessä
oli lähinnä yksittäistapaus, ei niinkään ilmaisu todellisesta tahdosta
puuttua asioihin ruohojuuritasolla.
Kaksoislaskutuksen vähentymistä Suomen ja Venäjän välisessä kaupassa selittänee sen sijaan siihen liittyvän riskin karttaminen. Näyttävät
operaatiot ja Suomessa asian tiimoilta virinnyt keskustelu näyttävät
vaikuttaneen asenteisiin. Huonot kokemukset epämääräisten välikäsien
käytöstä ovat saanut suomalaiset viejät valkaisemaan kauppaansa. Lisäksi on ollut tilanteita, joissa Venäjän viranomaiset ovat hyödyntäneet ns.
administratiivista resurssiaan, tutkimalla takautuvasti suomalaisten viejien
tuontia Venäjälle ajassa kauas taaksepäin. Vanhojen rikkeiden verukkeella on voitu syyttää viejää ja aiheuttaa lailliselle nykyliiketoiminnalle
ongelmia. Turhan Venäjän-riskin välttäminen lienee tärkein syy kaupan
puhdistumiseen.
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Venäjän asettamat vientimaksut raakapuulle
Muita Venäjän viljelemiä kaupanesteitä ovat muun muassa puun vientimaksut ja eri rangaistustullit. Puun vientimaksut, ns. puutullit asetettiin
vuoden 2007 kesällä. Tarkoituksena on korottaa maksuja asteittain
kunnes raakapuun tuonti Venäjältä loppuu.49 Vientimaksut ovat osa
Venäjän talouden monipuolistamisstrategiaa. Tavoitteena on kannustaa ulkomaalaista metsäteollisuutta sijoittamaan Venäjälle sekä nostaa
venäläisen metsäteollisuuden jalostusastetta. Puutullit on suunnattu
erityisesti Kiinaa, Suomea ja Ruotsia vastaan, jotka ovat suuria raakapuun tuojia Venäjältä ja joilla on merkittävää metsäteollisuusosaamista.
Venäjä on pahoitellut tilannetta ja väittänyt tullien toisen perusteen
olevan Kiinaan menevän harmaan puunviennin kuriin saaminen. Selitys
kuitenkin ontuu, koska tullit koskevat myös koivupuuta, jota viedään
ainoastaan Suomeen ja Ruotsiin, joissa teollisuus on riippuvainen venäläisestä koivusta. Venäjän oma teollisuus ei koivukuitua jalosta.
Venäjän metsäteollisuuden kehittämisen perusongelma ei kuitenkaan
ole ulkomaalaisten paha tahto olla sijoittamatta Venäjälle, vaan Venäjän
heikko investointi-ilmapiiri, metsälainsäädännön kehittymättömyys ja puutteet,
korruptio sekä hankkeiden kannattavuuden kannalta riittävien hakkuuoikeuksien epävarmuus ja huono metsänkorjuuinfrastruktuuri. Ulkomaalaiset tai
venäläiset toimijat eivät ole sijoittaneet kovinkaan paljon jalostavaan
metsäteollisuuteen. Taustaselvityksiä on tehty laajasti, mutta Venäjän
metsäteollisuuden potentiaalista huolimatta investointi-ilmapiiri ja -suoja ovat olleet liian heikot matalatuottoisen metsäsektorin miljardiluokan
sijoituksille sellu- ja paperitehtaisiin. Puutullit ovat tilapäinen keino,
joka ei ratkaise peruskysymystä siitä, miten heikkoa investointi-ilmapiiriä parannettaisiin.
Suomen metsäteollisuudelle puutullit asettavat suuria haasteita. Suomi
on viime vuosina tuonut Venäjältä vuodessa noin 15 miljoonaa kuutiometriä raakapuuta, erityisesti koivupuuta. Tämä vastaa noin viidennestä teollisuuden noin 75 miljoonan kuutiometrin vuosittaisesta puun
tarpeesta. Puuntuonti Venäjältä vastaa noin kymmenen keväällä 2008
suljetun Kemijärven sellutehtaan puuntarvetta. Puutullit ovatkin toteutuessaan erityisen haastavia juuri Kemijärven tehtaan sulkeneelle Stora
Ensolle, joka tuo kolmanneksen Suomessa käytettävästä raaka-aineestaan Venäjältä. UPM-Kymmene tuo Venäjältä 18 prosenttia Suomessa
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käytettävästä raaka-aineestaan. Metsäliitto-konsernilla on pienin Venäjäriippuvuus: se tuo alle 10 prosenttia Suomessa käytettävästä raakapuustaan Venäjältä.
Suomen metsäteollisuus on arvioinut Venäjän puutullien aiheuttavan
toteutuessaan kerrannaisvaikutuksineen jopa 25 000 työpaikan menetyksen sekä puolentoista prosentin menetyksen kokonaistuotantoon.
Työpaikkamenetys vastaisi 1/8 koko metsäklusterin työllisyysvaikutuksesta Suomessa. Metsäteollisuutta varovaisempi arvioissaan on Suomen
Pankki, jonka arvion mukaan puutullien kokonaisvaikutus Suomen
talouteen olisi 8 000 työpaikan menetys, olettamuksella että puolet Venäjän-tuonnista voidaan korvata kotimaista puunkorjuuta tehostamalla.50 Suomen kokonaisvientiä puutullit supistaisivat kaksi prosenttia ja
kokonaistuotannon kasvua puoli prosenttia. Toteutuessaan puutullit aiheuttaisivat pysyvän rakennemuutoksen Suomen teollisuuteen. Samoin
puutullit tulisivat haittaamaan mm. Venäjän Karjalan aluetaloutta, jossa
on raakapuun vientiin keskittynyttä metsäteollisuutta.
Puutullit ovat ristiriidassa Venäjän ja EU:n vuonna 2004 solmiman kahdenvälisen WTO-jäsenyyttä puoltavan sopimuksen kanssa. Siinä sovittiin, että tariffitasoja ei nosteta jäsenyysprosessin aikana.
Metsäteollisuus onkin painostanut Suomen hallitusta neuvottelemaan
ratkaisua kiistaan. Tätä on pyritty tekemään yhteistyössä EU:n komission kanssa, jonka vastuulla EU:n yhteinen kauppapolitiikka on. Venäjä
on kuitenkin ollut haluton löytämään ratkaisua. Se on liittänyt kysymyksen yhteen Venäjän WTO-jäsenyysprosessin kanssa. Suomelle tämä on
ongelmallista, koska jäsenyysprosessi tuskin etenee lähiaikoina.
Voi tietenkin kysyä, miten kestävällä pohjalla Suomen metsäteollisuuden tuotanto on, jos se on näin riippuvainen Venäjältä tuodusta
puusta. Vaikka ratkaisu puutullikiistassa löydettäisiinkin vielä vuoden
2008 aikana, se on todennäköisesti kompromissi: tilapäinen ratkaisu tai
tullihelpotus. Pidemmällä aikavälillä Suomen metsäteollisuus joutunee
sopeuttamaan kapasiteettiaan tilanteeseen, jossa Venäjältä ei tuoda raakapuuta.
Sinänsä on mielenkiintoista kysyä, toimivatko Venäjän asettamat
puutullit ja kiihdyttävätkö ne suomalaisten investointisuunnitelmia
Venäjällä. Suomalaiset metsäyhtiöt ovat toimineet pitkään Venäjällä
vain sahojen alkeellisen puunjalostuksen kautta. Puutullikiistan aika-
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na aktiivisuus on lisääntynyt. Viimeisten vuosien aikana sijoitusyhtiö
Ruukki Group on ollut pystyttämässä sellutehdasta Kostroman alueelle
ja selvittelee nyt hankkeen siirtämistä toiselle paikkakunnalle. Kostroman hanke kaatui paikalliskuvernöörin kuoltua auto-onnettomuudessa
syksyllä 2007. Hankkeen kaatuminen tärkeimmän paikallisen tukijan
menehtymiseen kertoo huolimattomasti valmistellusta investointihankkeesta tai/ja Venäjään liittyvästä suuresta poliittisesta epävarmuudesta.
Tällä hetkellä kaikilla kolmella suomalaisella metsäjätillä on sellutehdashanke etenemässä eri selvitysasteella. Stora Enso selvittelee sellutehtaan
rakentamista Nizhni Novgordiin. UPM-Kymmene on käynnistänyt sellu- ja levytehdashankeen pystyttämisen esiselvityksen yhteistyössä venäläisen Sveza-yhtiön kanssa Vologdan eteläosaan. UPM:n ja Metsäliiton
yhdessä omistama Metsä-Botnia on myös jo muutaman vuoden ajan
selvittänyt sellutehtaan rakentamista Vologdan alueelle. Lisäksi monilla
muilla ulkomaalaisilla metsäyhtiöillä on esiselvityksiä työn alla Venäjällä,
joten keskipitkällä aikavälillä puun jalostusaste Venäjällä todennäköisesti
nousee. Tärkein syy Venäjälle menemiseen liene kuitenkin maan nopeasti kasvava paperinkulutus ja tämän kasvumarkkinan palvelu, eivät
puutullit. Tilanne, jossa Venäjällä tuotettaisiin sellua ja paperia vietäväksi ulkomaille, on vielä kaukana.
Venäjän teollisuuspolitiikassa nähdään intoa lisätä protektionismia taloudessa. Puutullien ohella Venäjällä selvitetään muita kaupan esteitä,
joilla kotimaista teollisuutta voisi suojella. Venäjä on mm. asettamassa
polkuhintamaksuja ulkomailta tuoduille värimetalleille ja myös rajoittamassa elintarvikkeiden tuontia.

3.3 Venäjän-kaupan potentiaali
Suomen maantiede ja Venäjän talouden sekä markkinan nopea kasvu
selittävät Suomen kaupan riippuvuutta Venäjästä. Mielenkiintoista on,
että viennin kasvua vetää kulutushyödykkeiden jälleenvienti ja tuonnin
arvoa nostaa raaka-aineiden hinnannousu. Tuonnin volyymi on kasvanut vain vähän. Suomessa tuotettujen investointihyödykkeiden Venäjänviennin kasvu on niin ikään ollut varovaista.
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Usean tutkimuksen mukaan Suomen Venäjän-kauppa on jo pitkään
ollut potentiaaliaan korkeammalla tasolla ja poikennut muiden EU-maiden Venäjän-kaupan tasosta.51 Kaupan kehitys herättää kysymyksen,
paljonko Suomen Venäjän-kauppa voi enää kasvaa.
Suomessa on edelleen niitä, jotka väittävät, että viennin kasvuvauhdin
taittuminen on vain tilapäistä ja että Venäjän-kauppa pystyy vielä kasvamaan samoihin tasoihin joissa se parhaimmillaan neuvostokaupan
aikana oli. Bilateraalikauppa oli keskimäärin 16–17 prosenttia Suomen
ulkomaankaupasta toisen maailmansodan ja Neuvostoliiton luhistumisen välillä. Suurimmillaan se oli 1980-luvun alkupuolella noin neljännes koko ulkomaankaupastamme. Näin suuri riippuvuus yhdestä
kauppakumppanista on kuitenkin hyvin epätodennäköistä nykypäivän
globaalitaloudessa, jossa yritykset pyrkivät hajauttamaan riskejään sekä
optimoimaan tuotanto- ja logistiikkaprosesseja globaalissa kilpailuympäristössä.
Neuvostokaupan luonne oli erilaista kuin nykykaupan, eikä sille ollut
vaihtoehtoa. Neuvostokauppa oli vaihtokauppaa, jossa tuonti- ja vientivolyymit pyrittiin pitämään yhtä suurina.52 Kauppaa eivät niinkään
käyneet suomalaiset ja venäläiset yritykset keskenään, vaan kauppavolyymeistä sovittiin valtiomiestasolla ns. tavaranvaihtopöytäkirjoilla.
Tavaroille sovittiin hinta, joka raaka-aineiden kohdalla seurasi maailmanmarkkinakehitystä. Suomi toi Venäjältä lähes ainoastaan raaka-aineita ja vei erilaisia koneita ja laitteita sekä kulutustavaroita.53
Kaupan volyymi kasvoi öljykriisin johdosta 1970-luvun lopulla, jolloin
öljyn hinta nousi ja tuonnin arvo kohosi. Neuvostoliiton oli tuotava
Suomesta enemmän, jotta vienti- ja tuontitilit pysyisivät tasapainossa.
Ongelmia syntyi energian hinnanlaskusta 1980-luvun puolessavälissä,
kun myös Suomen neuvostoviennin olisi vastaavasti pitänyt supistua.
Neuvostoliitto velkaantui Suomelle. Vaihtokauppa kutistui ja loppui
tyystin vuonna 1990, kun Neuvostoliitto ei enää uusinut kauppasopimusta. Neuvostokaupan lopun ja Suomen syvän talouslaman johdosta
Suomessa kaatui lukuisia yrityksiä, jotka olivat olleet liian riippuvaisia
neuvostokaupasta (mm. lähes koko tekstiiliteollisuus).
Nykyään kaupan vaihtoehtoina ovat investoinnit ja etabloituminen.
Neuvostoliiton aikana tätä vaihtoehtoa ei ollut. Kun tavara ylitti Vainikkalan raja-aseman, se käytännössä hävisi, eikä suomalainen tuottaja vält-
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tämättä tiennyt, kuka loppukuluttaja oli. Globaalitaloudessa yksittäinen
yritys pyrkii optimoimaan tuotantoprosesseja ja minimoimaan vientiriskiä. Tuotanto keskitetään yleensä joko raaka-aineen tai päämarkkinan
lähettyville. Suomen teollisuus tuo valtaosan raaka-aineistaan ulkoa,
mm. Venäjältä. Markkinan kasvaessa Venäjällä tulee jossain vaiheessa
eteen kysymys tuotannon siirtämisestä lähemmäksi markkinaa. Etabloitumalla yritys vähentää samalla vientiriskiään (mm. saadaan paikallinen
tuotemerkki sekä vältytään sertifiointi- ja rajanylitysriskeiltä). Vientiriskin kipuraja vaihtelee yrityksen koon ja toimialan mukaan. Pienillä
yrityksillä riski ilmenee usein vasta kun Venäjän osuus liikevaihdosta on
kasvanut riittävän suureksi.
Esimerkiksi konepajalla, jonka tuotteiden jalostusaste ei ole erityisen
korkea, Venäjän-kaupan dominointi viennissä saa omistajan nopeasti
harkitsemaan tuotantolaitosta Venäjälle. Paikalliset kilpailijat ja tullimuuri haittaavat suomalaisen tuotannon hintakilpailua Venäjällä. Sen
sijaan globaalilla tasolla erikoistuotteita valmistavalla suomalaisella
yrityksellä tarve investoida Venäjälle on pienempi. Lisäksi yrityksen
toimintatavalla on vaikutusta investointipäätökseen. Myyntikonttorin
tai jopa liikkeen ylläpitäminen Venäjällä ei välttämättä ole kallista, ja sen
pystyy tekemään vuokrakiinteistössä, jolloin etabloitumisen kynnys on
pienempi. Raskaan tuotannon perustaminen on vaativampaa ja kynnys
investoida on korkeampi. Luonnollisesti myös yrityskoko vaikuttaa siihen, missä vaiheessa etabloituminen Venäjälle nähdään tarpeellisena.
Kehitys on kuitenkin selvä. Venäjän-kaupan kasvaessa yhä useampi yritys selvittää siirtymistä ulkomaankaupasta investointeihin ja paikalliseen
etabloitumiseen. Suomesta Venäjälle viime vuosina nopeasti kasvaneet
investoinnit kertovat tästä kehityksestä.

3.4 Kauttakulkuliikenne Suomen kautta
Suomi on merkittävä kauttakulkumaa muiden maiden Venäjän-viennille. Nämä niin sanotut transitokuljetukset eivät kirjaudu Suomen ulkomaankauppaan, mutta ne hyödyntävät suomalaisia satamia ja varastoja
ennen jatkokuljetuksia Venäjälle. Transitokuljetukset Venäjälle ovat
pääsyy pitkiin rekkajonoihin itärajalla. Muiden maiden hyödykkeiden
kauttakulku Suomen kautta Venäjälle, ns. itätransito, on lähes viisi kertaa
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suurempi kuin Suomen oma vienti Venäjälle. Suomen maaperän kautta
kulkee yhteensä noin viidennes Venäjän kokonaistuonnista. Vielä 2000luvun alkupuolella Suomen osuus Venäjän kokonaistuonnista oli jopa
kolmannes.54
Kauttakulkuliikenne Suomen kautta Venäjälle on kasvanut arvossa
mitattuna noin viidenneksellä vuodessa. Päätuotteet ovat erilaiset koneet ja laitteet sekä henkilöautot. Suomi on merkittävä kodin elektroniikan sekä muun arvotransiton kulkureitti Venäjälle. Lisäksi Venäjän
autotuonnista lähes puolet kulkee Suomen kautta.55 Suomen reitti on
erikoistunut arvotransitoon ja on hieman Baltian sekä Puolan ja ValkoVenäjän reittejä kalliimpi, mutta turvallisempi ja tehokkaampi.
Suomen reitin etuna ovat turvallisuus ja luotettavuus, toimiva huolinta,
riittävä varastointikapasiteetti sekä toimivat rajamuodollisuudet. Venäjän oma
logistiikka- ja huolintaverkosto on vasta syntymässä, eikä Venäjällä ole
riittävästi toimivia välivarastoja ja logistiikkakeskuksia. Kuorma ositetaan tullivarastoissa sopivaksi, minkä jälkeen rekka ajaa Suomesta usein
suoraan tavaratalon tai venäläisen ostajan pihaan. Suomen kilpailuetuna
on siis tehokas ja varma logistiikka, ainakin Pietarin alueelle. Lisäksi

Kuvio 14 Suomen kautta kulkeva Venäjän tuonti, 2003–2008

Venäjän tuonti on suuren kausivaihteluiden johdosta esitetty vuosineljännesten liukuvana keskiarvona.
Lähteet:Venäjän keskuspankki, Tullihallitus.
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Suomen itäraja on parjatuista rekkajonoista huolimatta Venäjän ulkorajoista kaikkien tehokkaimmin toimiva.
Länteen suuntautuva transito Suomen kautta koostuu lähinnä bulkkitavarasta eli ulkomaille vietävistä raaka-aineista. Suomen tulli ei määrittele arvoa bulkkitavaralle kuten se tekee maantietransiton yhteydessä.
Tonneissa mitattuna länsitransito on noin itätransiton kokoinen, mutta
arvossa mitattuna vain muutama prosentti Venäjän kokonaisviennistä
kulkee Suomen läpi. Itätransito on siis arvossa mitattuna merkittävästi
länsitransitoa arvokkaampaa. Länsitransito on viime vuosina kasvanut
vain muutaman prosentin vuodessa.56
Transiton hyödyt Suomen taloudelle ovat vähäiset. Eri laskelmien mukaan transitoliikenne työllistää Suomessa noin 2 500–4 000 ihmistä.
Luku on vaatimaton verrattuna Venäjän-viennin yli kymmenen kertaa
suurempaan työllisyysvaikutukseen.57 Transito on loppujen lopuksi vain
palvelutuotantoa, joka työllistää lähinnä huolintaa ja kuljetusta. Suomessa toimivat huolintayritykset ovat puolestaan pääasiassa venäläisten
tai muiden ulkomaalaisten omistamia. Jopa noin 95 prosenttia kaikista
kuljetuksista Suomesta Venäjälle on arvioitu olevan venäläisten kuljetusyhtiöiden hallussa.
Transitokuljetusten on arvioitu maksavan yhteiskunnalle teiden kulumisina sekä lisääntyneinä onnettomuuksina ja päästöinä noin 25–30
miljoonaa euroa vuodessa, josta puolet palautuu eri väylä- ja muina
maksuina yhteiskunnalle. Nämä luvut eivät vielä sisällä Vaalimalle rakennettavaa 24 miljoonan euron arvoista rekkaparkkia.58 Transitoon
osallistuvat yritykset saavat kuljetuksista hieman yli 300 miljoonaa
euroa tuloja vuodessa, jotka välillisesti verojen kautta myös kattanevat
yhteiskunnalle aiheutuvat kulut. Transitoa harjoittavat kuljetus- ja huolintayhtiöt ovat pääasiassa ulkomaalaisten yritysten tytäryhtiöitä, mistä
käytännössä seuraa jonkin tasoista siirtohinnoittelua sekä tuloksen optimointia. Tämä heijastuu suhteellisen vähäisenä veronmaksuna. Transitoliikenne ei selvästikään ole Suomelle erityisen tuottavaa.59
Transitokuljetusten tulevaisuus on mielenkiintoinen kysymys. Voidaan
pohtia, miten kestävällä pohjalla Suomen kauttakulkuasema loppujen
lopuksi on. Venäjän liikennestrategia vuoteen 2020 saakka määrää, että
Venäjän oman satamainfrastruktuurin on katettava 90–95 prosenttia
maan ulkomaan operaatioista. Venäjä rakentaakin ahkerasti uutta Ust-
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Lugan suursatamaa Pietarin kaupungin eteläpuolelle ja pyrkii kehittämään muita satamiaan. Vladimir Putin on myös muutamaan otteeseen
muistuttanut tarpeesta parantaa omavaraisuutta satamaoperaatioissa.
Pohdinnan arvoista on myös se, onko Venäjän omavaraisuus mahdollista. Suurin osa maan tuonnista kulkee vieraiden sataminen kautta.
Volyymit ovat suuria ja kasvu nopeaa. Venäjä ei pysty lyhyellä aikavälillä
tulemaan omavaraiseksi, vaan maa on tuomittu olemaan riippuvainen
muutamasta naapurirantavaltiosta. Tavoitetta ei kuitenkaan pidä aliarvioida. Energiaviennissä Venäjä oli pitkään riippuvainen Baltian maiden
satamista sekä Turkin määräämistä Bosporin salmen liikennerajoituksista. Ongelmien eskaloiduttua Venäjä rakensi hyvin nopeasti Koiviston
(Primorskin) sekä Uuraisen (Vystokin) satamat Viipurin eteläpuolelle ja
lopetti Baltian maiden satamien käytön energiaviennissään.
Suomen vahvan aseman säilymistä autojen transitotuonnissa on myös
syytä epäillä. Yhä useampi kansainvälinen autojätti on perustamassa
Pietariin tuotantolaitosta tuottaakseen autoja paikallisesti ja välttääkseen
korkeaa tuontitullia, mikä tulee vähentämään autojen tuontitarpeita.
Pietarista puhutaankin jo ”Venäjän Detroitina”. Lisäksi Ust-Lugan
rakenteilla olevaan suursatamaan tulee myös henkilöautojen tuontiterminaali. Osa autotransitosta siirtynee kehityksen johdosta auton osien
kauttakuluksi.
Suomen suhteellinen osuus Venäjän kauttakulusta on vähentynyt viime
vuosina, mutta määrät ovat siitä huolimatta kasvaneet. Keskipitkällä
aikavälillä kasvuvauhti luultavasti taittuu, kun Venäjä saa oman tuontiinfrastruktuurinsa kuntoon. Todennäköisesti tietty osuus transitosta
jää Suomeen myös jatkossa. Sen puolesta puhuu kaksi trendiä. Ensiksi
venäläiset yritykset ovat pääasiassa sijoittaneet Suomessa juuri logistiikka-alaan. Heille koko logistiikan arvoketjun hallitseminen on tärkeää,
ja voidaan olettaa, etteivät he siirrä logistiikkaketjua pois Suomesta
niin kauan kun reitti on kilpailukykyinen. Toiseksi myös suomalaiset
logistiikkayritykset kuten Itella ja Conteinership ovat laajentaneet arvoketjuaan Venäjälle. Suomalaisten haasteena on kuitenkin vaikeus päästä
sisään Venäjän logistiikkamarkkinoille, mistä mm. Conteinershipin tytäryhtiön ongelma Kronstadtin Moby Dick -terminaalin kanssa kesällä
2007 on valaiseva esimerkki.60
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3.5 Kaupasta etabloitumiseen
Globaalitaloudessa investointien tarkka seuraaminen on vaikeaa. Tässäkin raportissa käytettäviä keskeisiä investointitilastoja voidaan pitää
enemmän suuntaa antavina ja kehitystä kartoittavina kuin absoluuttisina
totuuksina suomalaisten sijoituskannoista Venäjällä.61 Tasojen ymmärtämistä tärkeämpää meille on ymmärtää liike ja sen suunta. Liike Venäjälle päin on kiihtymässä, mitattiin sitä millä mittarilla hyvänsä.
On arvioitu, että noin satakunta suomalaista yritystä on jo investoinut
Venäjälle. Tuhannet yritykset käyvät kauppaa. Tarkkoja tietoja Venäjälle sijoittaneiden suomalaisten yritysten määrästä ei ole. Volyymeissa
mitattuna investoinnit kasvoivat varsin vaatimattomasti vuoteen 2004
saakka, minkä jälkeen suomalaisten investoinnit Venäjälle ovat kasvaneet ripeästi. Kehitystä selittää se, että suuret suomalaiset yritykset ovat
viime vuosina sijoittaneet Venäjälle entistä enemmän.
Syyt, miksi yhä useampi suomalainen yritys etabloituu Venäjälle, ovat
pitkälti Venäjän nopeasti kasvavat markkinat ja niiden suuri potentiaali.
Enää ei ylläpidetä pelkkää myyntikonttoria, vaan mennään paikalliseksi
toimijaksi perustamalla myös omia tuotantolaitoksia ja liikkeitä Venäjälle. Tätä raporttia tehdessä kysyttiin kahdeksan suuren suomalaisyrityksen johdolta, miksi heidän johtamansa yritykset toimivat Venäjällä.62
Kaikki ilmoittivat markkinakasvun ja -potentiaalin syyksi. Lisäksi
Venäjän erityspiirteenä nähdään mahdollisuus kannattavaan nopeaan
kasvuun, mikä monella muulla kilpaillulla markkinalla on lähes mahdotonta. Venäjä nähdään myös tärkeänä porttina muiden IVY-maiden
markkinoille.
Suuryritykset painottavat myös tarvetta olla paikallinen toimija omalla
tuotantolaitoksella Venäjällä, koska vienti Euroopasta Venäjälle ei rajaesteiden ja kuljetuskustannusten johdosta ole erityisen kilpailukykyistä.
Kyseiset suuryritykset ovat toimineet Venäjällä jo pitkään. Venäjän
kasvavan keskiluokan potentiaali on tunnistettu, ja keskiluokalla on
ostovoiman ohella myös halua kokeilla uusia tuotteita. Tuotteet ja palvelutarpeet kehittyvät nopeasti, ja Venäjällä on edelleen tilaa myös uusille liiketoimintakonsepteille. Esimerkiksi rakennusyhtiö YIT, joka on
perinteisesti tunnettu Venäjällä asuntorakentajana, on kasvavasti myös
mukana kiinteistöhuollossa ja teollisuuden kunnossapitopalveluissa.
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Makrotasolla hyvän kuvan Venäjän asemasta antavat Suomen Pankin
maksutasetilastot, joiden mukaan Venäjä oli Suomen 6. suurin sijoituskohde suorien sijoitusten kannalla laskettuna vuoden 2007 lopussa.63
Suurimmat suomalaiset sijoitukset ulkomaille ovat menneet vanhoille
vakaille markkinoille kuten Ruotsiin, Alankomaihin ja Saksaan. Venäjän nousu on kuitenkin ollut nopeaa. Vielä vuonna 2000 Venäjä oli
vasta suomalaisten 17. suurin sijoituskohde. Viime vuosina suomalaisten yritysten sijoituskanta on kasvanut Venäjää nopeammin ainoastaan
Belgiaan ja Luxemburgiin. Investointikanta on viime vuosina kasvanut
noin 50 prosenttia vuodessa ja suomalaisten yritysten venäläisten tytäryhtiöiden henkilökunta noin 40 prosenttia vuodessa. Suomi olikin
venäläisten tilastojen mukaan 12. suurin sijoittaja Venäjälle vuonna
2007.64
Suomen Pankin mukaan suomalaiset yritykset olivat vuoden 2007
loppuun mennessä sijoittaneet suoria sijoituksia Venäjälle noin 1.8
miljardin euron arvosta. Pankin arvion mukaan suomalaisomisteiset
konsernit työllistivät tytäryhtiöissään Venäjällä hieman yli 20 000 henkeä vuoden 2006 lopussa. Tiedoista puuttuvat kuitenkin kolmansien
maiden (esimerkiksi Kyproksen, Luxemburgin ja Hollannin) kautta

Kuvio 15 Suomalaiset suorat sijoitukset Venäjälle 1995–2007

Lähde: Suomen Pankki.
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Venäjälle menneet sijoitukset. Tilastoissa eivät näy myöskään ulkomaalaisomistukseen siirtyneiden suomalaiskonsernien kuten Nordean,
Hartwallin tai Soneran sijoitukset Venäjälle.65
Maksutasetilaston alajakaumasta näemme, että noin puolet suomalaisten yritysten suorista sijoituksista on mennyt tehdasteollisuuteen, erityisesti paperi- ja painoalalle, metallien, kumituotteiden sekä koneiden ja
laitteiden valmistukseen. Lisäksi noin viidennes suomalaisista sijoituksista on suuntautunut pääomaintensiiviselle rakennusalalle ja kymmenesosa vähittäiskauppaan. Huomionarvoista on, että suomalaiset ovat
sijoittaneet muihin ulkomaalaisiin tahoihin verrattuna keskimäärin vähemmän Venäjän niin sanotuille strategisille sektoreille, joilla poliittinen
riski on suurempi.
Suorien sijoitusten lisäksi suomalaiset ovat myös tehneet Venäjälle arvopaperisijoituksia 2.3 miljardin euron edestä vuoden 2007 loppuun
mennessä. Arvopaperisijoitukset ovat finanssisijoituksia, eli pääasiassa
osake- ja rahastosijoituksia Suomesta Venäjälle. Niitä on tilastoitu vasta
vuodesta 2004, josta lähtien niiden kanta on yli viisinkertaistunut. Viime vuosina arvopaperisijoitukset Venäjälle ovat kasvaneet suoria sijoituksia nopeammin.
Maksutasetilastot antavat suunnan ja trendin, mutta eivät anna koko
kuvaa suomalaissijoituksista Venäjälle. Sijoitustilastoproblematiikkaa
havainnollistaa tuore selvitys suomalaisten yritysten investointikannasta
Venäjälle. Selvityksessä suorien sijoitusten kanta arvioitiin 2.5 miljardiksi euroksi vuoden 2007 lopussa yritysten vuosikertomustietojen pohjalta.66 Tämäkin luku on todennäköisesti edelleen liian pieni, koska kaikki
yritykset eivät erittele vuosikertomuksissaan sijoituksiaan Venäjälle.
Voimme olettaa, että suomalaisten kokonaissijoituskanta Venäjälle on
huomattavasti virallisia tilastoja suurempi.
Aiemmat luvut eivät myöskään sisällä Fortumin 2.7 miljardin suursijoitusta Tjumenin alueen sähköntuotantolaitokseen (TGC-10) keväällä
2008.67 Fortum päätti hyödyntää Venäjän sähkösektorin yksityistämistä.
Sijoitusta on Suomessa pidetty riskipitoisena, mutta Fortumissa Venäjällä käynnistynyt sähköreformi nähdään mahdollisuutena. Reformi
on edennyt suunnitellun mukaisesti, ja Fortum on pääsyt sijoituksensa
kautta mukaan keskusteluun sähkösektorin kehityksestä Venäjällä. Sijoituksensa kautta Fortum nousi Pohjois-Euroopan suurimpien säh-
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köntuottajien joukkoon. Fortumin ostos kaksinkertaisti kertaheitolla
tilastoidun suomalaisen sijoituskannan Venäjälle ja kasvatti suomalaisten tytäryhtiöiden työntekijöiden määrää lähes kolmanneksella.
Suuryritysten vuosikertomustietojen mukaan Fortum oli suurin suomalainen sijoittaja Venäjälle jo ennen kevään 2008 suursijoitusta. Fortumilla oli ennestään hieman yli 0.5 miljardia euroa sidottuna 25 prosentin
osuuteen Lounais-Venäjän sähköntuotantolaitoksesta TGC-1:stä.68
Muita merkittäviä suomalaissijoittajia Venäjälle ovat muun muassa YIT,
Nokian renkaat, Stora Enso, Atría, Stockmann, SanomaWSOY, Rautaruukki ja Fazer. Fortumin lisäksi keväällä 2008 julkaistiin suomalaisten
suuryritysten uusia sijoitushankkeita Venäjällä jo 600 miljoonan euron
edestä.69
Suomalaisten sijoitusten vaikutusta voi myös mitata työvoimalla. Fortumin Venäjän palkkalistoilla oli TGC-10 -kaupan jälkeen elokuussa
2008 jopa 7 200 henkilöä, mikä on 40 prosenttia yrityksen kaikista
työntekijöistä. Liikevaihdosta Fortumin Venäjän toiminta edustaa nyt
noin 10 prosenttia ja Fortum on kaupan jälkeen suurin suomalainen
työllistäjä maassa. Ennen tätä kauppaa suurin suomalainen työllistäjä oli
Fazer Pietarin ja Moskovan leipomotoimintansa kautta (3 690 henkeä).
Fazer-konsernin työvoimasta jo kolmannes sijaitsee Venäjällä, ja osuus
on kasvanut noin neljänneksellä vuodesta 2005. Fazer laajentaa edelleen
Venäjällä. Konsernin liikevaihdosta 14 prosenttia tuli Venäjältä ja se on
kasvanut kahdessa vuodessa noin 60 prosenttia.
Muita merkittäviä työllistäjiä ovat YIT, Rautaruukki ja Stockmann, joilla kaikilla oli vuosikertomustensa mukaan yli kaksi tuhatta työntekijää
Venäjällä vuoden 2007 lopussa. YIT:n henkilöstömäärä Venäjällä on yli
kaksinkertaistunut vuodesta 2005. YIT onkin aktiivisesti laajentamassa
rakennustoimintaansa useisiin Venäjän miljoonakaupunkeihin,ja yritys
ilmoittaa sijoittaneensa Venäjälle vuoden 2007 loppuun mennessä 460
miljoonaa euroa, mikä vastaa noin kolmannesta koko YIT-konsernin
sijoitetusta pääomasta. Asuntorakentamisessa YIT on noussut yhdeksi
suurimmista ulkomaisista toimijoista Venäjällä. YIT:n lähivuosien tavoitteena on kasvaa Venäjällä keskimäärin 50 prosenttia vuodessa.
Rautaruukin henkilöstö Venäjällä on yli yhdeksänkertaistunut kahdessa
vuodessa, ja yrityksellä on henkilöstöstään siellä nykyään liki 14 prosenttia. Rautaruukki on perinteisen konepaja- ja metalliosaamisen lisäk-
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si panostanut rakentamiseen ja kasvaa Venäjällä rakentamisen imussa.
Rautaruukki on oman ilmoituksensa mukaan sijoittanut Venäjälle noin
170 miljoonaa euroa.70 Rautaruukki pyrkii johtavaksi teräsrakenteiden,
seinä- ja kattorakenteiden toimittajaksi.
Stockmann raportoi saavansa noin viidenneksen liikevaihdostaan Venäjältä ja kertoo Venäjä-liiketoimintansa olevan konsernin nopeimmin
kasvava osa. Henkilökunnasta Venäjälle sijoittuu jo 16 prosenttia, ja
sijoitettua pääomaa noin on 100 miljoonaa euroa. Sijoituskanta nousee
vielä 170 miljoonalla eurolla Pietarin uuden (Helsingin keskustavaratalon kokoisen) tavaratalon valmistuttua vuonna 2010. Stockmann pyrkii
jatkossa olemaan läsnä Venäjän jokaisessa miljoonakaupungissa ainakin
yhdellä useista liiketoimintakonsepteistaan. Yritys arvelee, että Venäjän
osuus koko konsernin myynnistä voi lähivuosina nousta noin kolmannekseen.
Muita mielenkiintoisia Venäjälle sijoittaneita suuria suomalaisia yrityksiä
ovat muun muassa Nokian Renkaat, SanomaWSOY, Atria sekä metsäjätit UPM-Kymmene ja Stora Enso. Liikevaihdolla mitattuna Nokian
Renkaat on venäläistynyt eniten. Muutama vuosi sitten Venäjä nousi
Suomen ohi Nokian Renkaiden suurimaksi markkina-alueeksi, ja vuonna 2007 jo noin kolmasosa yhtiön liikevaihdosta tuli Venäjältä. Nokian
Renkaat toimii Venäjällä paikallisella tuotannolla ja myyntiverkostolla.
Konsernilla on Pietarin tuotantolaitoksen lisäksi kattava Vianor -rengaspalveluketju lähes koko Venäjän alueella.
Suomalainen SanomaWSOY on vuodesta 2005 lähtien ollut yksi Venäjän suurimmista lehtikustantajista ostettuaan venäläisen Independent
Media -julkaisuyhtiön. Independent julkaisee muun muassa Venäjän
Cosmopolitan-lehteä ja maan suurinta talouslehteä Vedamostia. Sanomalla on Venäjän-tytäryhtiössään l 820 henkilöä, mikä on 9 prosenttia
koko konsernin henkilöstöstä. Sanoma on toistaiseksi investoinut Venäjälle 142 miljoonaa euroa, ja yhtiön tavoitteena on pysyä jatkossakin
markkinajohtajana Venäjän aikakauslehdissä. Media-alan kehitystä tukee
kasvava, hyvin toimeentuleva ja kokeilunhaluinen keskiluokka.
Atria meni Venäjälle vuonna 2005, jolloin yritys osti pietarilaisen Pitproductin. Yritys on kasvanut Venäjällä varsin nopeasti ja vuoden 2007
lopulla sillä oli jo yli viidennes henkilöstöstään Venäjällä. Kesällä 2008
Atria kasvoi edelleen yritysoston kautta ja sen kokonaisinvestoinnit
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Venäjälle nousivat noin 150 miljoonaan euroon ja henkilöstö noin 2
000 henkeen. Atria tavoittelee johtavan lihanjalostusyrityksen asemaa
Euroopan puoleisella Venäjällä ja on hyvä esimerkki nopeasti Venäjällä
kasvavasta suomalaisyrityksestä.
Huolimatta keskustelusta, jonka mukaan ulkomaalaiset investoinnit
Venäjän metsäteollisuuteen ovat olleet vähäiset, ovat suomalaiset metsäjätit UPM-Kymmene ja Stora Enso toimineet Venäjällä jo pitkään.
Molemmilla yhtiöillä on siellä sahoja ja jonkin verran puujalostustoimintaa. UPM-Kymmenellä oli kesällä 2008 Venäjän palkkalistoillaan
noin 1 300 henkeä ja Stora Ensolla 2 000 henkeä. UPM-Kymmene
ilmoittaa sijoitetuksi pääomakseen Venäjällä 190 miljoonaa euroa ja
Stora Enso 230 miljonaa euroa. Sellu- ja paperitehtaan perustamiskustannukset ovat noin miljardin euron luokkaa per tehdas. Molemmat
metsäyhtiöt näkevät puutuotteiden ja paperin kulutuksen kasvavan.
Molemmat yritykset ilmoittavat tavoitteekseen olla kasvavasti läsnä Venäjän markkinoilla.
Raporttia varten kävimme myös läpi suurimpien Venäjällä sijaitsevien
suomalaisyritysten vuosikertomuksia ja sijoittajatiedotteita. Vuoden
2007 lopussa 17 suurimman suomalaistyöllistäjän palkkalistoilla Venäjällä oli hieman yli 23 000 henkeä (ks. taulukko 1), mikä vastaa noin
yhdeksää prosenttia näiden yritysten koko henkilöstöstä (pl. Nokia
Group).71 Otoksessa olleiden yritysten liikevaihdosta seitsemän prosenttia tulee Venäjältä.72 Tasojen sijaan kannattaa kuitenkin kiinnittää
huomiota trendiin. Lähes kaikissa Venäjällä sijaitsevissa suomalaisissa
yrityksissä henkilöstö ja liikevaihto ovat kasvaneet kaksinumeroisin prosenttiluvuin viimeiset vuodet, kun taas Suomen toimintojen kasvu on
ollut varovaista tai jopa negatiivista. Näiden suuryritysten keskimääräinen henkilöstömäärä Venäjällä oli vuoden 2007 lopussa kasvanut kahdessa vuodessa noin 60 prosenttia, ja niiden keskimääräinen liikevaihto
Venäjällä yli kaksinkertaistui. Suomalaisista suuryrityksistä vain PKC
Groupilla on Venäjällä jo enemmän henkilöstöä kuin Suomessa. Kehityksen jatkuessa PKC:n tapaisia yrityksiä tulee varmasti yhä enemmän.
Suuret kasvuluvut kertovat siitä, että suurella osalla suuryrityksistä Venäjä-etabloituminen on vasta aluillaan ja käsittää tässä vaiheessa uuden
tuotantolaitoksen perustamisen tai yrityskaupan venäläisestä yhtiöstä.
Nykytrendin jatkuminen tarkoittaa investointien, liikevaihdon ja henkilöstömäärän moninkertaistumista tulevina vuosina.
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Taulukko 1
2007 tiedot)

Suurimpia suomalaistyöllistäjiä Venäjällä (vuoden

Henkilöstö
Venäjällä

Venäjän
osuus
henkilöstöstä, %

Liikevaihto
Venäjällä
milj. eur

Venäjän
Sijaluku
osuus Talouselämän
liikevaihlistalla
dosta, %
v. 2008

Fazer

3 690

27

167

14

60.

Stockmann

2 636

16

243

17

48.

YIT

2 154

9

323

9

21.

Rautaruukki

2 100

14

814

21

19.

Stora-Enso

1 875

4

314

2

2.

SanomaWSOY*

1 824

9

614

21

23.

PKC Group

1 820

34

na

na

179.

Atria*

1 278

21

64

5

56.

UPM-Kymmene

1 230

5

na

na

4.

Kemira

1 200

12

213

8

24.

Nokia Group***

694

1

2 012

4

1.

Metsäliitto-ryhmä

676

3

na

na

7.

Elcoteq

581

3

na

na

18.

Nokian Renkaat

511

15

340

33

65.

S-ryhmä

500

1

na

na

6.

Onvest**

307

6

64

3

33.

Metso

300

1

na

na

9.

23 376

6

5 169

5

Yhteensä

Tiedot perustuvat yritysten vuosikertomuksiin, ja yritykset on valittu kirjoittajan tietojen mukaan suurimmista työllistäjistä Venäjällä. Listaus ei ole kattava.
* Liikevaihtoluku sisältää myös Baltian maiden operaatiot.
** Tiedot koostuvat kahden tytäryhtiön tiedoista Venäjältä.
*** Nokia Groupin liikevaihto- ja henkilöstökuluja ei ole huomioitu otoksen keskiarvoluvuissa.
Lähteet:Yritysten vuosikertomukset vuonna 2007 ja sijoittajaesitelmät, Talouselämä.

Muutamat suomalaiset suuret yritykset ovat pieni osa Venäjälle etabloituneista suomalaisista yrityksistä, mutta investointien arvolla tai
henkilöstöllä mitattuna ne dominoivat selvästi suomalaisten läsnäoloa
Venäjällä.
Suomalaisten yritysten investointeja haittaavat ongelmat voidaan jakaa
neljään ryhmään.73 Ensimmäinen on toimiminen julkisen hallinnon
ja sen administratiivisen resurssin kanssa. Yritykset valittavat Venäjän
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muuttuvasta ja sekavasta lainsäädännöstä, byrokratiasta, epäselvästä verotuksesta
sekä viranomaisten mielivallasta ja korruptiosta. Julkisen vallan kanssa toimeen tuleminen vaatii huomattavia resursseja, epävirallisia verkostoja ja
asioihin valmistautumista. Julkisen sektorin mielivallan kehityksestä on
viime aikoina kuulunut kahdensuuntaisia signaaleja. Osa suomalaisyrityksistä ilmoittaa, että viranomaisten mielivalta on hitaasti vähenemässä
ja että muun muassa verottajan kanssa voi jo sopia tai käydä oikeutta.
Toiset yritykset taas raportoivat, että Venäjän ”suurvaltatietoisuuden”
kasvu on heijastunut koko virkakoneistoon, mikä on entisestään pahentanut byrokratiaa, lisännyt korruptiomahdollisuuksia, viivästyttänyt projekteja jne. Viranomaisten mielivallan taso vaihtelee suuresti aloittain
sekä alueittain, mutta sen riski on edelleen oleellinen.
Toinen ryhmä ongelmia muodostuu venäläisten yritysten kanssa toimimisesta: hyvien kumppaninen ja alihankkijoiden löytäminen, kumppanien
osaaminen, erot toimintakulttuurissa, rikollisuus sekä paikallinen kilpailu. Tässä ongelmien ryhmässä yritykset raportoivat vähäisestä parantumisesta
sekä paikallisen kilpailun koventumisesta. Kilpailun lisääntyminen voidaan nähdä terveenä merkkinä.
Kolmas ryhmä ongelmia liittyy työvoimaan: ulkomaalaisten työlupakäytäntöön, venäläisen työvoiman saatavuuteen, työvoiman ammattitaitoon ja sen
sitouttamiseen. Tässä ryhmässä yritykset raportoivat kasvavista ongelmista. Ulkomaalaisille on vaikeaa saada työlupia ja viisumeita, ja lupakäytäntöjen hallinnointi muotoseikkoineen on turhan työlästä. Lisäksi
venäläisen työvoiman saaminen on myös vaikeaa, koska maassa vallitsee
käytännössä täystyöllisyys osaavalle työvoimalle. Työmarkkinat ovat kilpaillut, ja työvoima on liikkuvaista erityisesti Moskovassa ja Pietarissa.
Yritysten tuotanto- ja palkkakulut nousevat nopeasti, mikä sinänsä on
luonnonvarataloudelle tyypillistä. Venäläistä työvoimaa pyritään sitouttamaan yrityksiin erilaisilla kannustinpalkkioilla, koulutuksella ja sosiaalietuuksilla. Pelkillä palkoilla on vaikeaa kilpailla. Suomalaisten yritysten
läsnäolon kasvaessa Venäjällä työvoiman sitouttamiskeinoja joudutaan
todennäköisesti pohtimaan yhä enemmän.
Neljäs ryhmä ongelmia liittyy infrastruktuuriin ja logistiikkaan: logistiikka-, vesi- ja viemäri-, energia- ja sosiaalisen infrastruktuurin puute sekä kiinteistöjen saanti kilpailukykyisin hinnoin. Osa yrityksistä raportoi myös
kasvavia vaikeuksia raaka-aineiden saannin varmistamisessa kilpailukykyisin kustannuksin.
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3.6 Venäläiset sijoitukset Suomessa
Venäläisten sijoituksista Suomeen ja niiden tarjoamista mahdollisuuksista on keskusteltu paljon. Suurista odotuksista huolimatta venäläiset
ovat sijoittaneet Suomeen varsin varovaisesti. Siinä missä venäläisten
yritysten sijoitukset ulkomaille ovat 2000-luvulla yli seitsenkertaistuneet,
ovat venäläisten sijoitukset Suomeen vain noin kaksinkertaistuneet.
Venäläiset ovat Suomen Pankin maksutasetietojen mukaan sijoittaneet
vuoden 2007 loppuun mennessä Suomeen noin 450 miljoonaa euroa,
mikä on vain neljäsosa siitä, mitä suomalaiset ovat sijoittaneet Venäjälle.
Suomalaisten ryntäys Venäjälle alkoi vuonna 1998 tapahtuneen kriisin
jälkeen. Sen sijaan olemassa olevasta venäläisten sijoituskannasta merkittävä osa muodostui jo Neuvostoliiton aikana. Osa sijoituskannan
kasvusta koostuukin vanhan kannan arvonnoususta. Venäläisten sijoituskanta Suomeen vastaa noin prosenttia kaikista ulkomaalaisista sijoituksista Suomeen. Tilastot eivät kuitenkaan sisällä kolmansien maiden,
kuten Kyproksen, kautta tehtyjä venäläisiä sijoituksia Suomeen.

Kuvio 16 Venäläiset suorat sijoitukset Suomeen ja muihin
maihin 1995–2007

Lähteet: Suomen Pankki, UNCTAD.
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Venäläisten yritysten läsnäoloa Suomessa on pyritty kartoittamaan
myös kaupparekisteritiedoilla. Suomessa on noin 3 000 yritystä, joissa
vastuuasemassa on Venäjän kansalainen joko hallituksen jäsenenä tai/ja
toimitusjohtajana. Tämä vastaa noin prosenttia Suomen yrityskannasta.
Suurin osa yrityksistä on pk-yrityksiä, jotka toimivat tukku- tai vähittäiskaupan alalla.
Tätä raporttia varten teetettiin selvitys suurimmista venäläisjohtoisista
yrityksistä ja niiden toiminnasta Suomessa kaupparekisteritietojen pohjalta.74 Selvitys on ensimmäinen laatuaan. Selvityksessä mukana olevat
380 yritystä edustavat arvossa mitattuna suurinta osaa venäläisestä
pääomasta Suomessa. Käytetty menetelmä ei ole aukoton, koska se ei
pysty tunnistamaan kaikkia välikäsien kautta omistettuja tai kaksoiskansalaisuuden omaavien henkilöiden omistuksessa olevia yrityksiä.
Selvitys antaa kuitenkin varsin kattavan kuvan venäläisestä omistuksesta
Suomessa. Venäläisjohtoiset yritykset keskittyvät Suomessa lähinnä
palvelemaan Venäjän omia tuontitarpeita. Yrityksistä 42 prosenttia on
rekisteröity kaupan alalle ja kolmannes on logistiikkayrityksiä, joiksi
lasketaan myös matkailupalveluita tarjoavat yritykset. Muuta palvelualaa
edustaa 11 prosenttia yrityksistä. Teollista tuotantoa ja rakentamista
edustaa vain viisi prosenttia yrityksistä. Näistä merkittävimmät ovat
Norilsk Nickelin Harjavallan tehdas ja Vuokatin Hirsitalot.
Selvityksessä yritykset järjestettiin konserneiksi, jolloin on saatu lista
venäläisjohtoisista yritysryppäistä Suomessa.75 Konserneista vain yhdeksällä oli vuonna 2006 yli 100 miljoonan euron liikevaihto.
Merkittävin venäläisomisteinen konserni Suomessa on Teboilin ympärillä toimiva kokonaisuus.76 Konserniin kuuluva Oy Teboil Ab sijoittuu
Talouselämä-lehden Suomen suurimpien yritysten listalla sijalle 38 liikevaihdolla mitattuna, mutta koko konsernin mukaan ottaminen nostaisi
sijalukua muutamalla pykälällä. Teboil-konsernin, joka on toiminut Suomessa jo Neuvostoliiton aikoina, omistaa venäläinen öljy-yhtiö Lukoil.
Toiseksi merkittävin venäläisyritys Suomessa on venäläisen Norilsk
Nickelin syksyllä 2006 amerikkalaiselta OMG:ltä ostama Harjavallan
nikkelitehdas. Norilsk Nickel Harjavalta Oy sijoittuu Talouselämä-lehden listauksessa sijalle 72 vuonna 2008. Hieman pienempi on venäläisen autojätti AutoVazin omistama Delta-konserni.77 Delta on entinen
Konela-Auto, joka Neuvostoliiton aikana vastasi mm. Ladan maahantuonnista.
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Kolme seuraavaksi suurinta venäläisjohtoista yritystä ovat tradingyhtiöitä. Sekom-konsernin emoyhtiö on rekisteröity Espanjaan. Suurin osa
liikevaihdosta tulee polttoainekaupasta. Konsernirakenteen mukaan yritys sijoittuisi Suomen noin 200 suurimman yrityksen joukkoon. Nizhek
on Tatarstanin alueen omistaman Nizhnekamskneftekhimin myyntiyhtiö, joka myy kemikaaleja. Konserni sijoittuisi noin 220 suurimman
yrityksen joukkoon. Scanican päätoimi on öljykauppa. Se sijoittuisi noin
240 paikkeille Talouselämän listauksessa.
Muita merkittäviä venäläisomisteisia yrityksiä ovat Pamplona Capital
Managementin omistukset logistiikka- ja rakennusalalla Suomessa.
Pamplona on Isoon-Britanniaan rekisteröity pääomasijoitusyhtiö, jonka merkittävin omistaja on venäläinen Alfa-ryhmä. RAO Nordic on
Venäjän sähköyhtiön RAO UES:in pohjoismainen tytäryhtiö. Crudexkonserni harjoittaa öljyn, polttoaineiden ja kemikaalien välitysmyyntiä.
Siihen kuuluu noin kymmenen osakeyhtiötä Suomessa. Crudexin omistavat venäläiset yksityishenkilöt.
Suurta venäläisten ryntäystä Suomeen ei siis ainakaan toistaiseksi ole
tapahtunut. Konsernirakenteen perusteella vain yksitoista venäläistä
yritysrypästä voidaan määritellä suuriksi yrityksiksi. Muut ovat pk-yrityksiä. Ainostaan 35 venäläisjohtoista yritystä ylitti 10 miljoonan euron
liikevaihdon rajan. Sadan suurimman venäläisjohtoisen yrityksen joukkoon pääsi 2.3 miljoonan euron liikevaihdolla.
Venäläisjohtoisten yritysten työllisyysvaikutus Suomessa on vaatimaton.
Sata suurinta yritystä työllistää noin 3 500 henkeä. Työllistäminen keskittyy Norilsk Nickel Harjavallalle, Teboilille, Deltalle sekä Pamplonan
ja Sekomin omistamiin tytäryhtiöihin. Hieman yli puolet sadasta suurimmasta venäläisjohtoisesta yrityksestä työllisti vain 1–5 henkilöä.
Yritysten kannattavuusluvut ovat myös mielenkiintoisia. Sata suurinta
venäläisjohtoista yritystä raportoi kannattavuutensa olevan hyvin alhainen. Vuosilta 2005 ja 2006 vain 15 yritystä ilmoitti yli neljän prosentin
nettotuloksen, mitä voidaan pitää kohtalaisena kannattavuutena. Kolme
neljäsosaa yrityksistä ilmoitti lähellä nollaa olevan tai tappiollisen tuloksen. Yritykset ovat joko huonosti kannattavia, tai voitto raportoidaan
jossakin muualla kuin Suomessa. Tuloksen optimoinnilla voidaan minimoida Suomeen maksettavat verot.
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Taulukko 2 20 suurinta venäläisjohtoista konsernia Suomessa
vuonna 2006
Konserni

Tytäryhtiöt

Liikevaihto, 1 000 euroa
2007*
2006
Tytäryhtiöt Konserni Tytäryhtiöt Konserni

1.

2.
3.

4.

5.

6.

7.

8.
9.

10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.

TEBOIL**
Oy Teboil Ab
Suomen Petrooli Oy - Finska Petroleum Ab
Suomen Tähtiautomaatit Oy
Suomen Tähtihovit Oy
NORILSK NICKEL
Harjavalta Nickel Oy
DELTA
Delta-Auto Oy
Delta Motor Oy
Kia Motors Finland Oy
Delta Trucks Oy
Delta Motor Group Oy
SEKOM
Sekom Trading Oy
Sekom Telecom Oy
Saimaa Lines Ltd Oy***
Saimaa Lines Maritime Ltd Oy***
TBE System Oy Ltd
Sekom Wood Oy
NIZHEX
Oy Nizhex Scandinavia Ltd
Oy Finnco Trading Ab
SCANICA
Oy Scanica Ab
Russian Oil Export Finland Oy
Pro-Impex Oy
PAMPLONA CAPITAL MANAGEMENT
Liqvia Holdings Oy
Elematic Oy
X-Tec Oy Ltd
SF Steelform Oy
RAO NORDIC
CRUDEX
Crudex Oy
Crudex Chemicals Oy
Crudex MNO Oy
AVISTA TRADE
Uniapro Oy
Oy STN Electronics Ltd
Tournorruss Oy
Reneksela Oy
Oy Solchart Management Ab
EEE-Trading Oy
Futurareals Oy Ltd
Selanic Oy
Vaalimaan Kauppakartano Oy
Päijänne Trading Oy
Päijänne Trading Oy
Inncom Oy

1 883 873
1 709 291
813 594
151 677
22 905

1 695 801
1 596 295
843 469
80 087
19 419

1 040 612
1 040 612

698 047
698 047

na
na
na
na
na
na

507 873
237 844
114 436
112 257
29 420
13 916

na
89
71 877
na
na
2 786
na

220 099
96 604
74 267
17 234
27 137
4 267
589

221 843
216 763
5 080

228 552
220 519
8 033

na
na
na
na

201 852
189 262
12 245
345

na
na
97 244
7 462
1 480
na

183 718
113 901
60 905
7 955
957
174 220

na
3 028
11 952
na
81860
na
86 149
30446
na
na
na
6 671
na
na
na
9 132

81 860
na
86 149
30 446
na
na
na
6 671
na
na
na

101 545
7 929
110
67 225
63 005
48 997
27 111
19 240
17 681
15 170
13 788
13 674
13 497

174 220
109 584

67 225
63 005
48 997
27 111
19 240
17 681
15 170
13 788
13 674
13 497
13 342

11 527
1 815

* Vuoden 2007 tiedot niiltä yrityksiltä, jotka olivat toimittaneet kaupparekisteritiedot vuodelta 2007
elokuuhun 2008 mennessä.
** Suomen Petroolin lukuja ei ole laskettu konserniin, koska yritys saa kaiken liikevaihtonsa myynnistä
Teboilille.
*** Saimaa Lines Ltd Oy:n ja Saimaa Lines Maritime Ltd Oy:n tiedot vuodelta 2006 on estimoitu yritysten 18 kk liikevaihtoluvuista.
Lähde: Osint Oy/kaupparekisteritiedot vuosilta 2006 ja 2007.
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Verotietojen mukaan kolmenkymmenen suurimman venäläisjohtoisen
yrityksen yhteenlaskettu liikevaihto oli vuonna 2006 noin viisi miljardia
euroa. Verotettavaa tuloa raportoitiin 114 miljoonaa euroa, mikä vastasi
kahta prosenttia liikevaihdosta. Tuloveroa kertyi 28 miljoonaa euroa,
mikä vastaisi puolta prosenttia liikevaihdosta. Puolet tästä tuloverosta
maksoi yksin Norilsk Nickel Harjavalta Oy. Muiden yhtiöiden veronmaksu oli vaatimatonta.
Venäläisten kiinnostus yritysomistuksiin Suomessa voidaan jakaa kolmeen kategoriaan. Ensimmäinen ryhmä on Venäjän oman välityskaupan,
logistiikan ja matkailutarpeen tyydyttäminen. Näitä tarkoituksia palvelee
enemmistö suurista yrityksistä, kuten esimerkiksi Liqvia Holding (ADR
Haanpää -kuljetusliike) ja tradingfirmat, kuten Sekom ja Scanica. Toinen ryhmä hyödyntää suomalaista teollista osaamista joko Venäjän omiin
tai kansainvälisiin tarpeisiin. Näitä ovat esimerkiksi Harjavallan nikkelitehdas, Vuokatti-hirsitalot tai Navis Engineering. Kolmas ryhmä hyödyntää Suomen markkinoita. Suomen markkina-alue on kuitenkin pieni ja
hitaasti kasvava eikä erityisen houkutteleva venäläisille. Suomen markkinoita palvelevat yritykset ovat pääasiassa jo Neuvostoliiton aikana tulleita yrityksiä, kuten Teboil ja Delta, joiden omistussuhteet tai nimi ovat
muuttuneet matkan varrella.
Suurin osa muutamasta tuhannesta venäläisjohtoisesta Suomessa sijaitsevasta alle 50 000 euron liikevaihdon yrityksestä työllistää todennäköisesti vain yhden hengen. Yksi syy näiden yritysten olemassaoloon lienee
maahanmuuttoyrittäjyys. Kun venäläinen ei kieli- tai kulttuurimuurin
vuoksi työllisty Suomessa, oman yrityksen perustaminen on varteenotettava vaihtoehto. Muita syitä pk-yrityksen perustamiselle Suomessa
voi olla omaisuuden hallinta tai oleskeluluvan saaminen Suomesta. Yksi
syy voi myös olla harmaa talous. Transaktioiden pirstaloiminen moniin
pieniin yrityksiin vaikeuttaa viranomaisten mahdollisuuksia seurata kaksoislaskutusta ja karusellikauppaa.
Venäläisten Suomessa omistamien yritysten tulo- ja työllisyysvaikutus
on kaikesta päätellen vaatimatonta, eikä niiden merkitys Suomen kansantaloudelle ainakaan näiden tietojen pohjalta ole merkittävä. Toistaiseksi suomalaiset eivät ole suuremmin hyötyneet venäläisten tulosta
Suomeen. Venäläiset eivät myöskään ole sijoittaneet Suomeen erityisen
paljon.
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Suomessa on myös jonkin verran keskusteltu venäläisten kiinteistösijoittamisesta Suomeen. Venäläiset kiinteistöyhtiöt jätettiin selvityksen
ulkopuolelle, koska kiinteistöomistamisen ja -sijoittamisen määrittely
on vaikeaa ja venäläisten toimijoiden kokonaistaloudellinen vaikutus on
loppujen lopuksi pieni. Venäläisen keskiluokan vaurastuessa venäläisten
kiinnostus loma-asuntoja kohtaan Suomessa on viime vuosina ollut nopeassa kasvussa. Vuonna 2007 venäläiset tekivät 619 kiinteistökauppaa
Suomessa, mikä vastasi lähes prosenttia kaikista kiinteistökaupoista.
Pääosa kaupoista koski loma-asuntoja ja -tontteja Itä-Suomessa, missä
venäläisten kasvanut kiinnostus loma-asuntoja kohtaan on nostanut
kesämökkien hintoja ja kysyntää.78 Tämän kehityksen ennakoidaan jatkuvan.

3.7 Palvelukauppa ja turismi
Venäjä on Suomelle merkittävä kumppani palveluiden kaupassa. Palvelukauppa on muun muassa kuljetus-, matkailu-, rakennus-, rahoitus- ja
eri konsulttipalveluiden vientiä ja tuontia yli rajan. Suomi käy noin kahdeksan prosenttia palvelukaupastaan Venäjän kanssa. Viime vuosina
palveluiden vienti on ollut toista miljardia euroa ja tuonti muutamaa
sataa miljoonaa pienempi. Palvelukaupan tase on ylijäämäinen.
Suomen palveluviennissä tärkein palveluryhmä, ”muut palvelut”,
koostuu pääasiassa rakennuspalveluiden viennistä ja välityskauppapalveluista. Toiseksi tärkein ryhmä on matkailuvienti, joka tarkoittaa
venäläisten matkalijoiden palvelua Suomessa. Kolmasosa matkailupalveluiden viennistä on liikematkapalveluiden vientiä ja loput turismia.
Suomi puolestaan vie hyvin vähän kuljetuspalveluita Venäjälle. Lähes
kaikki kuljetukset Suomen ja Venäjän välillä tapahtuvat venäläisten kuljetusliikkeiden toimesta, mikä näkyy vastaavasti palvelukaupan tuonnissa. Suomalaiset matkustavat Venäjälle laiskemmin kuin venäläiset
Suomeen. Muu palvelutuonti koostuu venäläisestä rakennuspalvelutuonnista sekä erilaisista liike-elämän konsultti- ja välityskauppapalveluista.
Palvelukaupan mielenkiintoisin toimiala on matkailu. Venäläiset ovat
suurin Suomessa vieraileva ulkomaalaisryhmä. Hieman yli kolmannes
kaikista Suomessa vierailleista lähes 6 miljoonasta matkustajasta vuonna
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Kuvio 17 Suomen palvelukauppa Venäjän kanssa 2004–2007

Lähteet: Eurostat, Suomen Pankki.

Kuvio 18 Venäläisten rajanylitykset ja venäläisille myönnetyt
viisumit Suomeen, 2000–2007

Lähteet: MEK, UM.
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2007 oli venäläisiä. Venäläiset ylittivät rajan 2.1 miljoonaa kertaa. Suomalaiset myönsivät Venäjällä sijaitsevissa edustoissa venäläisille 645 000
viisumia. Jokaista viisumia käytettiin keskimäärin kolme kertaa vuoden
aikana.
Venäläiset kuluttivat Suomessa vuonna 2007 noin 470 miljoonaa euroa,
mikä on kolme kertaa enemmän kuin toiseksi suurimman matkailijaryhmän, ruotsalaisten, kulutus. Kaksi kolmasosaa venäläisten kulutuksesta
suuntautui ostoksiin. Majoituksen ja ravintolapalveluiden osuudet olivat
vaatimattomia. Venäläiset matkustivat pääasiassa Etelä- ja Itä-Suomeen,
ja suurimmat matkailijavirrat tulivat tammikuussa ja elokuussa.
Osa matkaajista hyödyntää Suomen löysää viisumilinjaa ja jatkaa matkaansa muualle Schengenin alueelle. Suomi myöntää ylivoimaisesti
eniten Schengen-viisumeja Venäjällä ja hylkää vain noin prosentin
hakijoista. Suomella on muita EU-maita pienempi hylkäämisprosentti.
Yli kaksi kolmasosaa viisumeista on pitkiä monikertaviisumeita. Viime vuosina viisumien hakijamäärät ovat kasvaneet kaksinumeroisin
prosenttiluvuin. Niiden tuottaminen ajoissa asettaa haasteita erityisesti
Suomen Pietarin konsulaatille, joka myöntää kaksi kolmasosaa venäläisten Schengen-viisumeista Suomeen. Yli kaksi kolmasosaa Suomeen tulevista venäläisistä matkailijoista tuleekin Pietarin alueelta. Moskovasta
tulee vain 10 prosenttia. Suomi on Kiinan jälkeen venäläisten toiseksi
suosituin matkustuskohde IVY-maiden ulkopuolella.
EU:n ja Venäjän välinen PCA-sopimus vuodelta 1997 määrää tavoitteeksi viisumivapauden, mikä vahvistettiin vuonna 2003, kun EU ja
Venäjä sopivat pitkän aikavälin viisumivapaustavoitteesta. Vuonna 2007
aloitettiin viisumivuoropuhelu. Samana vuonna astui voimaan myös
EU:n ja Venäjän välinen viisumihelpotussopimus. Venäjä on soveltanut
omia matkustusesteitään ulkomaalaisiin sekä pyrkinyt vastavuoroisuuteen monimutkaisten Schengen-rajoitusten suhteen.79 Viisumivapauteen
pyrkiminen molemmin puolin rajaa olisi eittämättä taloutta hyödyttävä
ratkaisu, mutta kaikki eivät lämpene ajatukselle sen paremmin EU:ssa
kuin Venäjälläkään.
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3.8 Venäjän vaikutus Suomeen
Mikä loppujen lopuksi on Venäjän taloudellinen vaikutus Suomeen?
Venäjä on yksi Suomen tärkeimmistä kauppakumppaneista, ja suomalaiset sijoittavat kasvavasti Venäjälle. Suomesta on myös tullut tärkeä logistiikkareitti Venäjälle. Palvelukauppa kukoistaa, ja erityisesti venäläiset
vierailevat Suomessa yhä useammin. Sen sijaan venäläisten investoinnit
Suomeen ovat yhä varsin vaatimattomat.
Suomen kansantalouden kannalta tärkein osa-alue on edelleen ulkomaankauppa. Suomessa tuotetut hyödykkeet työllistävät Suomessa ja
tuovat tuloja. Suomen jälleenviennistä puhdistetun Venäjän-viennin
on arvioitu työllistävän noin 40 000 henkeä Suomessa.80 Vienti tuskin
kasvaa merkittävästi edelleen, vaan osa yrityksistä siirtyy investointeihin.
Tuonti on perinteisesti kansantaloudelle meno, mutta Suomi tuo suuren
määrän raaka-aineita Venäjältä ja jalostaa niitä eteenpäin vietäväksi. Venäläinen tuonti ei näin ollen kilpaile Suomen teollisuuden kanssa. Päinvastoin, se täydentää teollisuuden tarpeita. Tuonnin työllisyysvaikutusta
on vaikea arvioida, mutta puutullien aiheuttama parinkymmenen tuhannen työpaikan menetys kertoo merkittävästä työllisyysvaikutuksesta.
Yritykset ovat siirtymässä Venäjän-kaupasta etabloitumiseen Venäjälle,
mikä näkyy erityisesti suomalaisten suuryritysten nopeasti kasvavina
investointeina Venäjälle. Suomalaiset tekevät Venäjälle sekä suoria sijoituksia että arvopaperisijoituksia ja työllistävät kolmisenkymmentätuhatta venäläistä tytäryhtiöissään Venäjällä. Tämä on jo lähes puolet siitä,
mitä liiketoiminta Venäjän kanssa työllistää Suomessa. Investointien
kasvu on nopeaa ja kiihtyvää, koska etenkin suuret yritykset sijoittavat
Venäjän markkinoille. Jo keväällä 2008 tapahtuneiden investointitietojen pohjalta Suomen tilastoitu investointikanta Venäjälle on yli kaksinkertaistunut ja henkilöstö kasvanut lähes kahdella kolmasosalla vuoden
2008 aikana.
Suomen palveluvienti Venäjälle on myös kasvussa. Palveluvienti
koostuu matkailusta sekä rakentamisesta ja liike-elämän palveluista ja
erityisesti välityskauppaan liittyvistä palveluista. Rakentaminen on ensisijaisesti suomalaisten rakentajien projektivientiä Venäjälle. Välityskauppa taas perustuu Suomen asemaan merkittävänä kauttakulkureittinä
Venäjälle. Suomen palvelutuonti koostuu pääosin kuljetuspalvelusta.
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Suomen kautta kulkeekin noin viidennes Venäjän kokonaistuonnista ja
muutama prosentti kokonaisviennistä. Palvelukaupan työllisyysvaikutus
on kuitenkin Suomessa tuotettua tuotantoa vähäisempää. Transiton
on arveltu työllistävän Suomessa vain muutamia tuhansia henkilöitä ja
tuovan tuloja yrityksille noin 300 miljoonaa euroa vuodessa. Transiton
työllisyysvaikutus on kymmenesosa ja tulovaikutus kahdeskymmenesosa Suomen Venäjän-viennistä. Koko palvelukaupan on arvioitu
työllistävän Suomessa noin 7 000 henkeä, mutta osa siitä on transitoa.81
Venäläinen matkailu tuo Suomeen lähes puoli miljardia euroa vuodessa,
mikä transiton tavoin on vaatimatonta Suomessa tapahtuvaan teolliseen
tuotantoon verrattuna.
Venäläiset sijoitukset Suomeen voi luokitella Venäjän omaa ulkomaankauppaa palveleviin ja muihin sijoituksiin. Suurin osa merkittävistä
venäläisjohtoisista yrityksistä Suomessa toimii tukku- ja välityskaupassa
sekä logistiikka-alalla. Muut venäläiset toimivat vanhojen neuvostoinvestointien pohjalta. Vain muutama venäläinen yritys on sijoittanut
Suomeen erityisen osaamisen takia. Visiot siitä, että Suomella on erityistä venäläisiä kiinnostavaa strategista osaamista logistiikka-alan ulkopuolella, eivät ole ainakaan toistaiseksi realisoituneet. Venäläinen pääoma
Suomessa työllistää vain muutaman tuhat henkeä, mikä on suhteellisen
vaatimatonta.

82

4 Venäläinen
kapitalismi ja Suomi
Suomen ja Venäjän taloudellinen vuorovaikutus tiivistyy jatkuvasti.
Tästä huolimatta vuorovaikutuksen taso on edelleen alhaisempi kuin
Suomen taloudellisessa kanssakäymisessä Saksan tai Ruotsin kanssa.82
Viime vuosina suomalaisten aktiivisuus Venäjän suuntaan niin kaupassa
kuin investoinneissakin on kasvanut nopeasti. Sen sijaan venäläisten
kiinnostus Suomea kohtaan on edelleen vaatimatonta.
Kasvaneesta vuorovaikutuksesta huolimatta Venäjä on valinnut taloutensa kehittämisessä asteittaisen etenemisen tien. Integraatio
maailmantalouteen on varovaista ja se perustuu vastavuoroisuuteen.
Nykysuuntaus jatkunee myös keskipitkällä aikavälillä. Venäjä tuskin
lisää taloutensa avoimuutta ulkomaailmalle, elleivät talouden syklit sitä
siihen pakota. Tämä asettaa kysymyksen Suomen tapaiselle avotaloudelle Venäjän naapurissa. Miten suomalaisten yritysten pitäisi toimia? Millainen on otollinen kansallinen lähtökohta taloussuhteissamme Venäjän
kanssa?

4.1 Ensisijaisesti kotimainen talouden
monipuolistumistie
Venäjän talous on ristiriitainen. Se on luonnonvaratalous, joka yhä kantaa taakkanaan suunnitelmatalouden perintöä. Sen haasteita lisäävät Venäjän valtavat maantieteelliset etäisyydet ja vaikeat luonnonolosuhteet.
Venäjän talouspolitiikan yhtenä perusideana on ylläpitää yhteiskunnallista vakautta korostamalla uudelleen syntynyttä suurvalta-asemaa.
Toistaiseksi talouden vakaus perustuu keskusjohtoiseen hallintojärjestelmään, joka on epävakaalla pohjalla. Tämä epävarmuus johtaa koko
talouden kannalta lyhyeen tuottohorisonttiin kaikessa liiketoiminnassa.
Epävarmuutta pyritään ennaltaehkäisemään hyödyntämällä epävirallisia
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suhteita. Suurvaltaperintöön nojaaminen, talouden inertia ja kilpailevan
ulkomaisen teollisuuden pelko johtavat tarpeisiin ylläpitää protektionismia taloudessa sekä korostaa vastavuoroisuuden periaatetta.
Venäjän talouden trendien ymmärtäminen on tärkeää tulevaisuutta
ennustettaessa. Venäjällä ymmärretään hyvin tarve monipuolistaa talouden pohjaa sekä investoida rappeutuneeseen yhteiskuntainfrastruktuuriin. Muuten talouden ja hyvinvoinnin kasvua uhkaa taittuminen.
Venäjä ei voi olla suurvalta ilman taloudellista voimaa. Ilman talouden
todellista monipuolistumista suurvalta-asetelman ylläpitäminen ei onnistu pidemmällä aikavälillä. Kysymys kuuluu, mikä talouden monipuolistamisen työkalu valitaan. Tuleeko se olemaan kilpailuehtoinen ja avoin vai
protektionistinen ja kotimainen?
Valintaa luultavasti ohjaa luonnonvarojen maailmanmarkkinahintojen
tuleva kehitys. Öljyn hinnan pysyminen jatkossakin lähellä nykytasoaan
ylläpitää talouskasvua ja johtanee suurvalta-asetelman pönkittämiseen
sekä nykyisen kaltaisen kotimaisen monipuolistamispolitiikan suosimiseen. Venäjällä on edelleen mahdollisuus jatkaa varsin protektionistista
talous- ja teollisuuspolitiikkaa, ja Venäjä voisi eristäytyä nykyistä enemmänkin niin halutessaan. Tällöin WTO-jäsenyys ja uusi PCA-sopimus
lykkääntyisivät edelleen, ja kiistely lännen kanssa lisääntyisi. Tämä talouden monipuolistamistie ei kuitenkaan välttämättä riitä. Talouskasvua
uhkaa taittuminen, jos raaka-aineiden maailmamarkkinahinnan trendit
ovat jatkossa Venäjälle epäsuosiollisia.
Jos raaka-aineiden hintojen nousu jatkuu, Venäjä kehittyy edelleen
perinteisen luonnonvaratalouden suuntaan, ja muun venäläisen teollisuuden kilpailukyky kuihtuu entisestään. Suurvalta-asetelmaa korostettaisiin jatkossakin. Kun raaka-aineiden hintojen nousu sitten joskus
taittuisi, Venäjän olisi entistä vaikeampaa luoda uutta kilpailukykyä.
Talous olisi vielä nykyistäkin riippuvaisempi luonnonvaroista ja niiden
hintasykleistä. Kaikki ongelmat eivät välttämättä kasautuisi nykysukupolven poliittisille päättäjille, mutta Venäjä pysyisi varsin epävakaana
taloutena vielä pitkään. Talous tuskin avautuisi, vaan tarve suojella jo
nyt heikosti pärjäävää jalostavaa teollisuutta jopa kasvaisi. Suojelusta
huolimatta – tai siitä johtuen – sen kilpailukyky kuihtuisi pois. Talouden
monipuolistaminen olisi vaikeaa vaikka taloutta tällöin avattaisiinkin,
sillä myös ulkomaisten yritysten kiinnostus harjoittaa teollista tuotantoa
Venäjällä vähenisi korkealle nousseiden tuotantokustannusten johdosta.
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Tämä tie saattaisi tuhota sen, mitä Venäjän taloudessa on toistaiseksi
saavutettu.
Raaka-aineiden hintojen merkittävä lasku taas veisi nopeasti Venäjän
nykytaloudelta pohjan. Epäsuosiolliset syklit voisivat pakottaa Venäjän
avaamaan talouttaan suunniteltua aikaisemmin, kun kotimaavetoiselta
monipuolistumispolitiikalta putoaisi pohja. Venäjä joutuisi vähitellen
nöyrtymään kilpailullisen monipuolistumispolitiikan ehtoihin, jotta talouskasvu ei taittuisi.
Venäjän talouden kannalta öljyn hinnan varovainen lasku tarjoaisi parhaat mahdollisuudet onnistua talouden monipuolistamisessa. Se ei veisi
pohjaa nykytaloudelta, ja Venäjä voisi hyötyä siitä mitä jo on saavutettu.
Hintojen lasku kuitenkin lisäisi paineita monipuolistaa taloutta, eikä sitä
voitaisi enää lykätä. Todennäköisesti Venäjä joutuisi tekemään tietyn tason kompromisseja talouspolitiikassaan ja avaamaan talouttaan hieman
suunniteltua nopeammin.
Raaka-aineiden hintakehityksestä riippumatta Venäjän talouden strategia on ensisijaisesti kotimaavetoinen ja perustuu vastavuoroisuuden
periaatteeseen. Taloutta avataan juuri niin paljon kuin eri tilanteissa
nähdään tarpeelliseksi ja kulloinkin poliittisesti mahdolliseksi. Kiinnostus liittyä maailman keskeisiin kauppajärjestelmiin on ensisijaisesti
poliittista ja välittömät hyödyt varsin rajallisia. Emme voi odottaa Venäjältä talouden säännöstelyn nopeaa purkua, vaan se tapahtuu asteittain
ja tarpeen mukaan. Tällaista on Venäjän talouden dynamiikka.
Venäjän talouskasvu hidastunee jonkin verran nykyisestä maan kuroessa umpeen kehittyvien talouksien tehokkuusrintamaa, mutta
hidastumisen taso riippuu paljon maailmantalouden raaka-aineiden
hintakehityksestä ja talouden monipuolistamispolitiikan onnistumisesta.
Venäjä on todennäköisesti eristäytyneisyydestään huolimatta jatkossakin houkutteleva markkina ulkomaalaisille, niin kauan kuin sen talous
kasvaa läntisiä markkinoita nopeammin. Tämä on Venäjän talouden
paradoksi.
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4.2 Suomi on Venäjästä riippuvaisin EU-maa
Suomi on ulkomaankaupassa Venäjästä toiseksi riippuvaisin EU-maa
Liettuan jälkeen ja on suhteelliseen kokoonsa nähden merkittävimpiä
eurooppalaisia sijoittaja Venäjälle.83 Lisäksi Suomi on Venäjän merkittävin transito-kauttakulkureitti ja näyttelee kokoaan suurempaa roolia
myös ihmisten välisessä kansakäynnissä. Suomi on lisäksi energiahuollossaan Venäjästä riippuvaisimpia EU-maita yhdessä Liettuan kanssa.84
Venäläiset suuryitykset sijoittavat Suomen sijaan muille ja houkuttelevammille markkinoille. Suomen taloudellinen integraatio Venäjän
kanssa on varsin yksisuuntaista. Venäläiset sijoittavat Suomeen lähes
ainoastaan tukkukaupan, logistiikan ja transiton liiketoimiin ja pyrkien
saamaan haltuunsa osan kauttakulkuliikenteen arvoketjusta. Venäläisten
toimijoiden Suomelle tuomat tulot ovat vaatimattomat. Palvelukaupassa
ja kauttakulkuliikenteessä tehdyt voitot ovat loppujen lopuksi nopeasti
kotiutettavissa Venäjälle. Venäjä on riippuvainen Suomesta lähinnä logistiikassa, mutta muilla aloilla Venäjän riippuvuus Suomesta on edelleen olematonta.
Toisin kuin taloussuhteissa EU-kumppaniensa Saksan ja Ruotsin
kanssa, suomalaisten investointisuoja Venäjällä ja vaikuttamismahdollisuudet Venäjän kauppakysymyksiin ovat edelleen vähäiset. Rajan tällä
puolella on avoin Euroopan unionin jäsenmaa ja sen toisella puolella
on protektionistinen suurvaltaperinteisiinsä nojautuva Venäjä, jonka
määräämillä ehdoilla Suomen ja suomalaisten yritysten on pääosin
toimittava. Puutullit ovat tästä oiva esimerkki. Venäjän sisäisen kehityksen ymmärtäminen ja ennustaminen onkin Suomelle ja suomalaisille
yrityksille äärimäisen tärkeää, jotta osattaisiin reagoida ajoissa ja toimia
oikein.
Suomen voimakkain taloudellinen vaikutuskanava Venäjään on Euroopan unioni, koska kauppapolitiikka kuuluu unionin kompetenssiin.
Mutta unionillakin on varsin rajalliset mahdollisuudet vaikuttaa Venäjän
kauppa- ja investointipolitiikan kehitykseen, koska Venäjä ei ole kauppapoliittisesti sitoutunut unioniin. Venäjä määrää pitkälti itse ne ehdot,
joilla ulkomaalaiset toimivat Venäjällä. Venäläiset yritykset eivät puolestaan kohtaa toimintaansa merkittävästi rajoittavaa säännöstelyä toimiessaan Euroopan markkinoilla.

86

Periaatteessa EU voisi kiistakysymyksissä harjoittaa Venäjää kohtaan
vastavuoroisuutta ja painostaa Venäjää nykyistä enemmän asettamalla
rangaistusmaksuja sekä rajoittamalla ulkomaankauppaansa WTO:n
ulkopuolella olevan Venäjän kanssa. Tämä tuskin olisi jäsenvaltioiden
etujen mukaista. Suurin osa jäsenvaltioista on varsin riippuvaisia venäläisten raaka-aineiden ja erityisesti energian tuonnista. Eri jäsenmailla
on omat, usein ristikkäiset, intressinsä Venäjän suhteen. Venäjä ylläpitää
vahvoja bilateraalisuhteita keskeisten jäsenmaiden kanssa, eikä EU:ssa
ole toistaiseksi ollut laajempaa poliittista kannatusta harjoittaa Venäjän
tapaista vastavuoroisuusajattelua vaikeissakaan kysymyksissä.85 Venäläisillä on vastassaan hajanainen joukko EU:n jäsenvaltioita, jotka eivät
pääse yhteisymmärrykseen yhteisestä koordinoidusta Venäjä-politiikasta. Tämän hajaannuksen venäläiset tunnistavat ja osaavat hyödyntää.
Tilanne on monimutkainen Suomen kaltaiselle pienelle avotaloudelle.
Emme pysty merkittävästi vaikuttamaan Venäjän liiketoimintailmapiiriin, eikä meillä juuri ole kauppapoliittisia työkaluja Venäjän suhteen.
Konfliktitilanteissa emme pysty soveltamaan vastavuoroisuutta Venäjän
kanssa ilman EU:n hyväksyntää. Ja vaikka EU:n kanssa päästäisiinkin
yhteisymmärrykseen rangaistustoimista, ei Suomella oikeastaan ole logistiikan lisäksi muuta painostuskeinoa, joka haittaisi Venäjää, jos kauppa- tai investointipolitiikassa päädyttäisiin turvautumaan näin rajuun
vastavuoroisuuskorttiin. Toisaalta Suomen riippuvuus Venäjästä on niin
suuri, että rangaistuskortilla pelaamisella Suomi häviäisi ennen pitkää.
Vastakkainasettelun sijasta Suomelle lienee edullisempaa pyrkiä rakentamaan luottamuksellinen yhteistyöilmapiiri.

4.3 Taloudellisen vuorovaikutuksen
kehitysnäkymät
Suomen taloudellinen riippuvuus Venäjästä tulee todennäköisesti kasvamaan edelleen. Ulkomaankauppa kasvanee jonkin verran, mutta tulemme myös näkemään yhä enemmän investointeja Venäjälle. Yritykset
hakevat markkinakasvua, koska poliittisesta riskistä huolimatta Venäjä
on edelleen suuri ja nopean kasvun markkina. Kesän 2008 Georgian
konflikti voi pitkittyessään jonkin verran hidastaa Venäjän talouden ja
kulutuksen kasvua sekä jarruttaa ulkomaalaisten yritysten investoin-
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tipäätöksiä Venäjälle. Vaikka Venäjän talouden yleinen epävarmuus
lisääntyisikin, kasvanevat ulkomaalaiset investoinnit Venäjälle edelleen.
Venäjän suhteiden lännen kanssa on huononnuttava merkittävästi
enemmän, ennen kuin kehitys alkaa pysäyttää yritysten kiinnostusta toimia Venäjän kasvumarkkinoilla. Kriisin johdosta Venäjän riskipreemio
nousi, mutta ei vielä sietämättömälle tasolle.
Venäjään liittyvästä epävarmuudesta huolimatta on hyvin todennäköistä, että muutamassa vuodessa meillä on yhä enemmän Nokian Renkaiden ja PKC Groupin tapaisia yrityksiä, joilla on Venäjällä suurempi
liikevaihto ja henkilöstö kuin Suomessa. Tämän kehityksen voi päätellä
suurten suomalaisyritysten kasvuluvista Venäjällä. Siinä missä yritysten
Suomen liiketoimintojen liikevaihto kasvaa muutaman prosentin vuodessa, kasvavat Venäjä-toimintojen liikevaihdot kymmeniä prosentteja
vuodessa. Ei tarvitse olla oraakkeli ymmärtääkseen, että yhä useamman
suomalaisen yrityksen päämarkkinat siirtyvät vähitellen Suomesta Venäjälle. Sinänsä suomalaisen yrityksen nopea markkinakasvu ulkomailla ei
ole tavatonta. Osa suomalaisesta teollisuudesta on aina keskittynyt globaaleille markkinoille, mutta Venäjälle menee enenevästi juuri sellaisia
suuryrityksiä, joiden kotimarkkina on selkeästi ollut Suomi. Mahdollisuus kannattavaan kasvuun ja uudet liiketoimintamahdollisuudet houkuttelevat näitäkin yrityksiä Venäjälle. Kasvusta huolimatta Venäjään
liittyvä riski säilynee edelleen merkittävänä.
Osa Suomen teollisuudesta on hyötynyt venäläisten raaka-aineiden jalostamisesta maailmanmarkkinoille vietäviksi. Tällaisia aloja ovat muun
muassa metalli- ja metsäteollisuus. Toistaiseksi raaka-aineiden jalostamisesta molemmat osapuolet ovat hyötyneet. Suomella on ollut kapasiteettia jalostaa venäläisiä raaka-aineita, joista Venäjä on saanut hyvän
hinnan.
Venäjän talousajattelu on muuttumassa ja perustuu yhä vahvemmin
oman raaka-aineteollisuuden jalostusasteen sekä kilpailukyvyn nostamiseen. Pyrkiessään tähän suuntaan Venäjä ottaa Suomen edun huomioon omassa ajattelussaan ainoastaan silloin, kun Suomen etu on
samansuuntainen kuin Venäjän oma etu. Puutullit ovat Venäjän näkemyksen mukaan tapa saada investointeja metsäteollisuuteen. Samaten
viimeaikaisilla metallien polkuhintatutkimuksilla pyritään suojelemaan
omaa metallin jalostusta ja elintarvikkeiden tuontitulleilla omaa elintarviketeollisuutta. Vastaavia toimia voi olla odotettavissa jatkossa lisää, jos
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Venäjän kansalliset tarpeet niitä vaativat. Tällaiset toimet ovat osa Venäjän valitsemaa talousstrategiaa, ja niiden ennakointi ajoissa on Suomen
kannalta tärkeää.
Suomalaisilla yrityksillä on tiettyä erityisosaamista, josta voisi olla Venäjälle hyötyä sen omien monipuolistumistarpeiden tyydyttämiseksi.
Suomessa on osaamista muun muassa metalli-, energia-, metsä-, ympäristö- ja ICT-teollisuudessa sekä logistiikassa. Logistiikka-alaa lukuun
ottamatta tätä eritysosaamista on toistaiseksi hyödynnetty suhteellisen
vähän. Harvoja esimerkkejä suomalaisen osaamisen hyödyntämisestä
edustaa metalliteollisuudessa venäläisen Norilsk Nickelin ostama Harjavallan nikkelitehdas sekä metsäteollisuudessa venäläisen Svezan yhteisyritys UPM-Kymmenen kanssa. Suomalaiset yritykset ovat toistaiseksi
hakeneet yhteistyömahdollisuuksia venäläisten suuryritysten kanssa
varovasti. Huomattavasti enemmän mahdollisuuksia lisääntyneelle yhteistyölle voisi kuitenkin olla, erityisesti jos Suomi ja suomalaiset yritykset pystyvät vakuuttamaan venäläisille osapuolille olevansa houkutteleva
kumppani ja osoittamaan molempien osapuolten hyötyvän tiiviimmästä
yhteistyöstä. Tämän win-win -asetelman kehittyminen syvällisemmän yhteistyön kautta voi olla molemminpuolinen etu.
Suomesta Venäjälle sijoittaneet yritykset toimivat pääasiassa kulutushyödykesektorilla, koska näillä aloilla etabloitumiskynnys on alhainen.
Jatkossa voidaan odottaa, että myös suomalaisen investointihyödyketeollisuuden investoinnit Venäjälle kasvavat talouden monipuolistamistarpeiden johdosta. Myös Suomessa valmistettavien erikoiskoneiden
ja -laitteiden vienti Venäjälle kasvaa luultavasti jatkossa yhä enemmän.
Venäjän pyrkimys monipuolistaa talouttaan voi tulevaisuudessa avata
uusia markkinoita suomalaisille investointihyödykkeille. Suomi on perinteisesti ollut vahva tekijä kone- ja laitostoimituksissa. Tämän osaamisen käyttö Venäjän uudistumistavoitteessa tuntuu luonnolliselta ja olisi
molempien osapuolien etujen mukaista.
Ulkomaankaupan ja investointien tasapaino riippuu hintakilpailusta
(tuotantokustannusten erosta). Toistaiseksi osa kaupasta on siirtymässä
investointeihin, ja yhä useampi yritys haluaa hyödyntää Venäjän nopeaa markkinakasvua. Jos öljyn hinta ja tuotantokustannukset edelleen
nousevat Venäjällä, voimme joutua tilanteeseen, jossa Suomessa oleva
osaava ja tuottava työvoima on edullisempaa kuin venäläinen, ainakin
tietyillä korkean tuottavuuden teollisuuden aloilla. Tällöin Venäjää pal-
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veleva tuotanto kannattaa pitää Suomessa, ja Suomeen voi syntyä jopa
uutta Venäjää palvelevaa tuotantoa, mikä lisäisi vientiä Venäjälle.
Suomen Venäjän-viennin ympärille on syntynyt jälleenvientiklusteri.
Se perustuu kulutustavaroiden vientiin Venäjälle Suomen kautta ja on
luonteeltaan ohimenevä ilmiö. Ennemmin tai myöhemmin tämä jälleenvienti vähenee, kun Venäjä saa omat kansalliset logistiikkajärjestelmänsä
kuntoon. Suomi on myös merkittävä kauttakulkukäytävä transitoliikenteelle. Myös transitoasema luultavasti heikkenee tulevaisuudessa, kun
Venäjän oma logistiikka paranee, ellei venäläisillä edelleen ole erityisiä
syitä toimia Suomen kautta. Tällaisia voisivat olla rajaesteiden vähentyminen, logistiikkajärjestelmien osittainen venäläinen omistus ja Venäjän oman kapasiteetin puute. Logistiikkasektorilla onkin nähty eniten
venäläis-suomalaisia yrityskauppoja. Suomalaiset logistiikkayritykset
todennäköisesti laajentavat Venäjälle tai siirtyvät kansainvälisten tai venäläisten toimijoiden omistukseen.

4.4 Miten edistää taloudellista integraatiota?
Taloudellinen vuorovaikutus kasvaa Suomen ja Venäjän välillä. Suomi
voi joko sopeutua kehitykseen ja pyrkiä hyötymään siitä tai vastustaa
kehitystä, mikä globaalitaloudessa lienee vaikeaa. Vuorovaikutuksen
kasvaessa Suomen kansallinen etu on Venäjän taloudellisen ja poliittisen ennustettavuuden sekä vakauden parantaminen ja taloudellisten
riskien vähentäminen. Tämä tapahtunee parhaiten edistämällä Venäjän
ja EU:n välistä taloudellista ja poliittista yhteistyötä ja jopa integraatiota. Nykyinen kehitys, jossa Venäjä ja EU toimivat kahdessa eri taloudellisessa järjestelmässä, haittaa molempien osapuolten taloudellista
vakautta. Syvempi integraatio edellyttää, että molemmat osapuolet ovat
vakuuttuneita siitä, että ne tarvitsevat toisiaan yhä enemmän.
Tiivistynyt yhteistyö toisi Venäjän talouteen tarvittavaa ennustettavuutta. Kehitys tarjoaisi Euroopan unionin maiden yrityksille uusia
kasvumahdollisuuksia. Venäjän talouteen se toisi kilpailuehtoista monipuolistumista. Taloudellisen ja poliittisen yhteistyön tiivistäminen EU:n
ja Venäjän välillä pitäisi olla Suomen Venäjä-politiikan johtotähti. Tämä
koskee niin suomalaista yritysjohtoa, virkamieskuntaa kuin politiikkojakin.

90

Tiivistynyt yhteistyö olisi molemminpuolisesti hyödyllistä, mutta Venäjän oma suurvalta-ajattelu, talouden inertia ja monessa EU-maassa
vallitseva Venäjän pelko eivät edesauta yhteisen edun toteutumista.
Vaarana on Venäjän lisääntyvä eristäytyminen ja Venäjä-riskien realisoituminen. Yksi Euroopan unionin suurimmista ulkopoliittisista haasteista lienee sen suhteiden hoito Venäjään. Georgian konfliktin tapaiset
tapahtumat korostavat Venäjän eristäytyneisyyttä. Kansainvälisellä
yhteistyöllä on loppujen lopuksi varsin rajalliset mahdollisuudet vaikuttaa nyky-Venäjän kehityskulkuun. Suomen etu on kuitenkin Euroopan
unionin ja Venäjän välisen yhteistyön tiivistyminen kaikilla tasoilla, ei
suhteiden viileneminen.
Yhteistyötä voitaisiin tiivistää sitouttamalla Venäjä tiiviimmin kansainvälisiin kauppajärjestelmiin sekä luomalla pohjaa uudelle Euroopan
unionin ja Venäjän yhteiselle talousalueelle seuraavassa PCA-sopimuksessa.86 Toisin sanoen jatkaa tähänastisia ponnistuksia vielä aiempaa
määrätietoisemmin. Kahden erilaisen järjestelmän yhteensovittaminen
ei ole helppoa. Jos toinen osapuoli on avotalous ja toinen säännöstelty
talous, poliittinen kompromissi johtaa siihen, että toinen säännöstelee
vähemmän ja toinen enemmän. Tällainen järjestely sopii kuitenkin huonosti Euroopan unionille, jonka perusajatuksena on tavaroiden, palveluiden, ihmisten ja pääomien vapaa liikkuvuus. Kauppapolitiikassa
EU:lla ei kerta kaikkiaan ole varaa tehdä kompromissia Venäjän kanssa.
Siksi Venäjän on tultava vastaan lähes koko matka, jotta sopimus syntyisi. Tähän Venäjä tuskin on valmis juuri nyt.
WTO:kin on liikkuva juna, sillä sääntelyä kauppajärjestön sisällä puretaan jatkuvasti askel askeleelta (esim. Dohan kierros). Järjestelmät
lähentyvät toisiaan vasta, kun Venäjä hyväksyy toisen osapuolen poliittisen vision, mikä riippunee Venäjän oman talouden ja politiikan
trendeistä ja tapahtunee vain asteittain ja hitaasti. Euroopan unioni
voi pyrkiä kannustamaan Venäjää purkamaan sääntelyään tarjoamalla
poliittisia porkkanoita sekä hyviä argumentteja tiiviimmän yhteistyön
molemminpuolisista hyödyistä.Yksi porkkana voisi olla asteittaisten viisumihelpotusten tarjoaminen venäläisille sekä keskustelun aloittaminen
viisumivapaudesta. Viisumivapaus asetettiin jo vuonna 1997 sovitussa
PCA-sopimuksessa suhteiden pitkän aikavälin tavoitteeksi, mutta asia
ei sittemmin ole merkittävämmin edennyt. Nykyinen viisumi- ja rekisteröintikäytäntö haitannee tänä päivänä enemmän Venäjällä toimivia
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ulkomaalaisia kuin venäläisiä Euroopassa. Nykytilanteen parantaminen
on siis EU-maiden intresseissä. Venäjän lähestyminen viisumikysymyksessä ja myönteisten vastavuoroisten ratkaisujen tarjoaminen voisi olla
merkittävä poliittinen askel Venäjän eristäytyneisyyden purkamisessa.
Se toisi Venäjän lähemmäksi Eurooppaa. Se olisi myös venäläisen keskiluokan silmissä suosittu toimenpide ja lisäisi kanssakäymistä kaikilla
tasoilla. Puheet todellisesta tahdosta tiiviimpään taloudelliseen ja poliittiseen integraatioon EU:n ja Venäjän välillä voivat kääntyä epäuskottaviksi, jos samanaikaisesti vaikeutamme tavallisten ihmisten keskinäistä
kanssakäymistä. Viisumihelpotusten lisääminen viisumivapauteen tähdäten olisi todellinen porkkana talouden integraation edistämisessä.

4.5 Suomalainen poliittinen Venäjä-agenda
Suomessa on viime vuosina keskusteltu paljon maamme Venäjä-politiikasta. Useat tahot ovat kirjoittaneet aiheesta raportteja ja selvityksiä.87
Valtion Venäjä-politiikan koordinointi on nostettu prioriteetiksi istuvan
hallituksen ohjelmassa. Myös monet suomalaiset virastot ja ministeriöt
ovat työstämässä omia Venäjä-strategioitaan ja suomalaiset poliitikot
ovat kiitettävästi aktivoituneet Venäjä-asioissa. Monet johtavat virkamiehet, kansanedustajat sekä ministerit käyvät yhä useammin Venäjällä,
ja Venäjästä keskustellaan aiempaa enemmän suomalaisessa politiikassa.
Enää ei voida ainakaan kritisoida julkista valtaa aktiivisuuden puutteesta. Lisääntyneestä poliittisesta aktiivisuudesta huolimatta suomalaisten
yritysten toimintaedellytykset Venäjällä eivät ole merkittävästi parantuneet, talousjärjestelmien integraatio on hidasta ja kahdenväliset ongelmat ovat olleet samat läpi 2000-luvun. On aika terävöittää edelleen
lähestymistämme Venäjän suhteen.
Suomen Venäjä-politiikan mahdollisuudet
Suomella on Venäjän läntisistä naapureista nykyään parhaat suhteet
Venäjään. Suomi on poliittisesti Venäjälle mielenkiintoinen kumppani,
joka suhtautuu asialliseesti ja rakentavasti Venäjään. Asiallinen Venäjäpolitiikka tarjoaa yhteistyömahdollisuuksia ja vaikuttaa myönteiseen
Suomi-kuvaan Venäjällä ja lännessä. Asemaamme tasapainoisena naa-
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purina voisi hyödyntää nykyistä vahvemmin niin kahdenkeskisissä suhteissa kuin monenkeskisessä yhteistyössä.
Suomalaisen hallinnon eri aloilla ja tasoilla hyödynnetään nykyisin suurta määrää julkisia Venäjä-resursseja. Suuri osa resursseista on hyödyllisiä
ja tarpeellisia, mutta niissä on myös päällekkäisyyksiä. Toimijakenttä
on heterogeeninen ja eri sektorien omien Venäjä-strategiatöiden lisäksi
olisi hyvä tarkastella kaikkia Venäjä-toimintoja keskitetysti ja kokonaisuutena. Hallitusneuvotteluissa yksi idea oli perustaa poikkihallinnollinen Venäjä-ohjelma valtionneuvoston kanslian alaisuuteen, mutta tämä
idea kutistui neuvotteluissa hallinnon Venäjä-politiikan koordinoinniksi.
Venäjä-politiikan koordinoinnin toteuttaminen sekä toimijoiden välisen
tiedonkulun ja yhteistyön parantaminen voisi tehostaa merkittävästi
Suomen Venäjä-politiikan instrumenttien tuloksellisuutta.
Suomalais-venäläinen win-win -yhteistyö
Suomalaisilla yrityksillä on teollista ja teknologista erityisosaamista, joka
pystyisi nykyistä tehokkaammin palvelemaan Venäjän oman talouden
monipuolistumistarvetta. Suomalais-venäläinen teollinen kumppanuus
ei toistaiseksi ole toteutunut suuressa mittakaavassa, mutta mahdollisuuksia molempia osapuolia hyödyttävään yhteistyöhön on paljon.
Mahdollisuuksien hyödyntäminen edellyttää, että Suomessa on oltava
kaikilla tasoilla riittävää kykyä ymmärtää venäläistä agendaa ja maan taloudellisia tarpeita. Emme pysty muuttamaan Venäjän kehitystä, mutta
tiiviimmällä yhteistyöllä pystymme mahdollisesti myötävaikuttamaan
Venäjän taloudelliseen nousuun sekä hyötymään siitä. Suomen teollisuuden tarjoaminen houkuttelevana yhteistyökumppanina Venäjän
omien monipuolistumistarpeiden palvelemisessa voisi olla molempia
osapuolia hyödyttävä, todellinen win-win -mahdollisuus. Tämä toteutuu
ainoastaan, jos molemmat osapuolet kokevat hyötyvänsä, tuntevat toistensa päämäärät ja luottavat toistensa pyrkimyksiin.
Teollisen kumppanuuden lisäksi win-win -yhteistyötä voitaisiin harjoittaa myös muissa yhteyksissä. Suomen korkeakoulujärjestelmää ollaan
uudistamassa, ja tilanne on otollinen merkittävillekin uudistuksille. Voisimme esimerkiksi tarjota venäläiselle elinkeinoelämälle mahdollisuutta
rahoittaa uuttaa Aalto-korkeakoulua, joka avaisi ovensa myös lahjak-
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kaille venäläisille opiskelijoille. Aalto-korkeakoulu ja muut suomalaiset
korkeakoulut ja yliopistot voisivat hakea tiiviimpää yhteistyötä venäläisten johtavien oppilaitosten ja niiden huippuyksikköjen kanssa. Samoin
suomalaisyritykset voisivat olla aktiivisemmin mukana rahoittamassa ja
tekemässä yhteistyötä venäläisten huippuyliopistojen kanssa sekä hyödyntämässä niitä rekrytointikanavina.
Suomen asema kansainvälisenä Venäjä-osaajana
Suomi voi myös pyrkiä mukaan niihin kansainvälisiin pöytiin, joissa
Venäjästä keskustellaan. Asiallisella linjalla ja erityisellä Venäjä-osaamisella Suomi voi kansainvälisessä yhteistyössä saada kokoaan suurempaa
vaikutusvaltaa Venäjään liittyvissä kysymyksissä. Georgian konfliktin
aikana elokuussa 2008 Suomen ulkoministeri osallistui Euroopan turvallisuus- ja yhteistyöjärjestön (ETYJ) puheenjohtajana yhdessä EU:n
puheenjohtajamaan Ranskan kanssa tulitauon aikaansaamiseen. Suomi
oli keskeisten toimijoiden kanssa synnyttämässä ratkaisua Venäjään liittyvässä asiassa ja oli mukana neuvottelupöydässä. Neuvottelupöytään
pääsee kuitenkin vain, jos on jotain annettavaa. Georgian konfliktin
aikana Suomi oli ETYJ:n puheenjohtajamaa. Aina tilanne ei ole Suomelle näin edullinen. Neuvottelupöytiin voi myös päästä aktiivisella ulkopolitiikalla, molemminpuoleisella luottamuksella sekä kansainvälisesti
arvostetulla Venäjä-osaamisella.
Euroopan unionissa Suomella voi myös olla kokoaan suurempaa vaikutusvaltaa unionin Venäjä-asioissa. Suomea kuunnellaan, jos olemme
aktiivisia. Voisimme olla nykyistä useammin aloitteentekijänä EU:n
Venäjä-politiikan muodostamisessa. Koska Venäjän merkitys EU:n
ulkopolitiikassa on kasvussa, lisää Suomi aktiivisuudellaan vaikutusvaltaansa EU:n ulkopolitiikassa. Vaikutusvalta perustuu loppujen lopuksi
osaamistasoon ja aktiivisuuteen. Ilman suomalaisen Venäjä-osaamisen
jatkuvaa kehittämistä Suomen vaikutusvalta laskee.
Suomen kannattaa laajan kansainvälisen yhteistyön lisäksi ylläpitää
myös vahvoja kahdenvälisiä poliittisia suhteita Venäjään. Keskeisten
virkamiesten, diplomaattien ja politiikkojen on syytä jatkossakin käydä säännöllisesti Moskovassa ja tutustua venäläisiin kollegoihinsa.
Tavoitteena voisi olla, että jokainen suomalainen ministeri ja johtava
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virkamies kävisivät vähintään kerran muutamassa vuodessa Moskovassa tutustumassa venäläiseen vastapuoleen. Toimiva yhteistyö johtaa
myös vastavierailuihin Suomeen. Toimivalla virkasuhteella sekä kyvyllä
ymmärtää molempien osapuolten agendaa, on helpompi neuvotella
bilateraalisesti ratkaisuja myös kiistakysymyksissä. Säännöllisellä yhteydenpidolla ylläpidetään venäläisosapuolen kiinnostusta yhteistyöhön
sekä keskusteluyhteyttä mahdollisia kriisejä varten.
Hyödyntämällä aktiivisesti kaikkia vaikutuskanavia Venäjän suuntaan
Suomi voi optimoida vaikutusvaltansa Venäjä-asioissa. Tämä vaati tuekseen myös ministeriöissä poliittisia päätöksiä, ohjeistusta ja tahtoa, jotta
Suomen edustajat pystyvät aktiivisesti ylläpitämään suhteitaan Venäjään
ja Venäjällä eri foorumeissa.
Politiikalla voi myös edistää yksittäisten yritysten asiaa
Politiikalla on edelleen merkittävä, ehkä jopa kasvava, rooli valtakunnan ja myös yritysten riskien hallinnassa. Venäjällä poliittinen riski on
oleellinen, ja sen vähentämisessä suomalaisilla poliitikoilla voisi tulevaisuudessa olla nykyistä tärkeämpi merkitys. Kun esimerkiksi norjalaiset
ja brittiläiset yritykset sijoittivat suuria summia Venäjälle, näiden maiden
valtionjohto osallistui hankkeista sopimiseen eri vaiheissa ja pyrki sitä
kautta turvamaan riittävän korkean tason poliittista tukea hankkeille
myös Venäjän puolelta. Norjalaisen StatoilHydron sopiessa osallistumisesta Stokhmanin kaasukentän kehittämiseen vuonna 2007 sopimuksen
allekirjoittivat Venäjän ja Norjan valtiojohdot. Niin ikään valtionpäämiestasolla vahvistettiin vuonna 2002 brittiläisen British Petroleumin ja
venäläisten perustama yhteisyritys TNK-BP.
Fortumin sijoittaessa yli kaksi miljardia Venäjän sähkösektorille keväällä
2008 sopimus hoidettiin toimitusjohtajatasolla. Suomalaispoliitikot eivät
suuremmin osallistuneet hankkeen valmisteluihin, eivätkä ole osallistuneet pienempienkään sopimusten turvaamiseen. Joko suomalainen
valtionjohto ei ole aktiivisesti tarjonnut palveluitaan suuryrityksille tai
yritykset eivät ole osanneet niitä tämän tyyppisissä kysymyksissä pyytää.
Korkeimman tason politiikan osallistumisella eri vaiheissa voidaan pyrkiä varmistamaan Venäjän keskusvallan tuki hankkeille, vähentämään
poliittisia riskejä sekä riskiä joutua administratiivisen resurssin käytön kohteeksi.
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Toisaalta politiikkojen osallistuminen sopimiseen ei sekään aina riitä,
erityisesti jos rikotaan venäläiseen kapitalismiin liittyviä kirjoittamattomia sääntöjä. TNK-BP:n yhteisyrityksessä ei korkean tason sopimisesta
huolimatta ole vältytty ongelmilta.88 Viime aikoina BP:n venäläiskumppani on hyödyntänyt administratiivista resurssia, ja Venäjän valtiolta on
puolestaan puuttunut tahto tai kyky rajoittaa tämän resurssin käyttöä.
Yksittäisen ulkomaalaisen yrityksen kannalta tiivis poliittinen yhteistyö
kuitenkin useimmiten vähentää resurssin hyödyntämismahdollisuuksia
ja turhia poliittisia liiketoimintariskejä.

4.6 Parjattu suomalainen Venäjä-osaaminen
Venäjä-osaamisen tila ja sen kehittämistarpeet ovat kestoaiheita suomalaisessa keskustelussa. Suomi ei voi muuttaa Venäjää, mutta Suomi
voi pyrkiä ennakoimaan sen kehitystä nykyistä paremmin. Venäjä-osaamisen ydin on loppujen lopuksi kyky ymmärtää ja ennakoida Venäjän
kehitystä ja sen vaikutusta Suomeen. Osaaminen lähtee ensisijaisesti
asenteesta ja sen voisi luonnehtia koostuvan kahdesta komponentista:
ymmärtämisestä ja aktiivisuudesta.
Suomalainen Venäjän ymmärtäminen
Venäjä on yksi maa muiden joukossa. Sillä on omat erityspiirteensä ja
historiallinen perintönsä, jotka vaikuttavat sen kehittymiseen. Venäjän
ymmärtäminen ei ole erityisen vaikeaa, eikä siihen tarvita maisterin tai
tohtorin tutkintoa. Ymmärtäminen ei myöskään välttämättä edellytä,
että pitäisi puhua täydellistä venäjää tai osata Pushkinin runoja ulkoa.
Luonnollisesti kulttuurin ja kielen hallitseminen on tärkeää, mutta niiden taitojen puuttuminen ei saa estää toimimista Venäjän kanssa.
Suomalaisen Venäjä-osaamisen tärkein elementti ei ole syvällinen
tietämys, vaan ylipäänsä Venäjän harrastaminen. Tarvitsemme koko
yhteiskunnan tasolla tiettyä Venäjän ymmärtämistä, joka syntyy vain
ennakkoluulojen karsimisesta sekä halusta toimia naapurimme kanssa.
Olisi suotavaa, että Suomessa olisi enemmän eri alojen osaajia, insinöörejä, kauppatieteilijöitä, juristeja, virkamiehiä, tutkijoita ja myös taiteli-
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joita, jotka ovat hyviä alallaan ja sen lisäksi tietävät jotain Venäjästä tai
ainakin sisäistävät ennakkoluulottoman asenteen Venäjää kohtaan.
Kunnianhimoiset nuoret, jotka haluavat tehdä uraa, voisivat paremmin
ymmärtää, että tietyn perustason Venäjä-osaaminen on heille henkilökohtaisesti hyödyksi tulevaisuudessa. Yksittäiselle yritykselle on puolestaan tärkeää löytää osaavaa henkilöstöä tytäryhtiöihinsä Venäjälle ja
hoitamaan Venäjän operaatioita. Siksi Venäjän yhteiskunnan ja kielen
kursseja tulisikin olla riittävästi tarjolla perus- ja toisen asteen kouluissa
sekä korkeakouluissa. Näin luomme koko yhteiskunnan tasolla laajempaa osaamista ja kannustamme suomalaisia uskaltamaan toimimaan
venäläisten kanssa. Lisääntynyt keskustelu Venäjästä lisää myös jollain
aikavälillä venäjän kielen opiskelua Suomessa. Vuorovaikutus suomalaisten ja venäläisten välillä tulee joka tapauksessa kasvamaan, joten
siihen on viisasta varautua.
Suomi tarvitsee yleisen osaamisen lisäksi myös Venäjään erikoistuneita
tutkijoita ja virkamiehiä. Näin luodaan korkean tason Venäjä-osaamista
politiikantekijöiden tueksi. Tutkijoiden ja virkamiesten ei tulisi keskittyä
vain menneen seuraamiseen vaan yhä enemmän myös tulevaisuuden
ennakoimiseen. Meidän tulisi osata ymmärtää ja ennakoida Venäjän
yhteiskuntatrendejä niin hyvin, että osaisimme arvioida ajoissa, mitä on
odotettavissa vaikkapa Venäjän logistiikkakehityksen ja energiateollisuuden osalta. On aiheellista kysyä, olisiko puutullikiista voitu välttää,
jos olisimme osanneet reagoida ajoissa. Ehkä olisimme osanneet toimia
paremmin, ehkä emme, mutta useimmiten Venäjän kanssa ratkaisujen
löytäminen on helpompaa ennen kuin toimenpiteet ovat astuneet voimaan. Jälkikäteen päätösten peruminen on vaikeaa. Tavoitteena tulisi
olla, että sekä mahdollisuudet että ongelmakohdat tunnistetaan ajoissa.
On osattava toimia proaktiivisesti.
Yhteiskuntatrendien ymmärtäminen ja ennakointi ajoissa tarkoittaa
myös taitoa osata tarjota omaa suomalaista erityisosaamistamme sellaisilla aloilla, joista on hyötyä venäläisille tahoille. Meidän pitäisi pystyä
vakuuttamaan venäläiset yhteistyön molemminpuolisesta hyödystä sekä
ylläpitämään luottamusta ja positiivista Suomi-kuvaa. Suomen kannalta
on tärkeää säilyttää julkista korkean tason Venäjä-seurantaa ja -analyysiä.
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Tällä hetkellä aitoa kiinnostusta Venäjää kohtaan on aistittavissa muutamassa ministeriössä ja tutkimuslaitoksessa, joista voidaan mainita mm.
ulkoministeriö, eduskunnan alainen Ulkopoliittinen instituutti (UPI) ja
Suomen Pankin siirtymätalouksien instituutti (BOFIT). Sekä UPI että
BOFIT ovat maailmanluokassa huippuyksikköjä, joiden vahvuutena on
kyky nähdä Venäjä laajemmassa kontekstissa sekä kyky verrata Venäjää
muihin maailman keskeisiin maihin. Pelkällä Venäjä-tutkimuksella tuskin maailmanluokan tutkimusta tehdäänkään, vaan Venäjää on osattava
myös verrata muihin keskeisiin maihin ja niiden kehitykseen ja alan teorioihin. Tämän tapaista globaalia Venäjä-tarkastelua tarvitaan Suomessa
yhä enemmän.
Suomessa on suuri joukko yliopistoihin ja muihin laitoksiin liitettyjä
Venäjään erikoistuneita tutkimuslaitoksia. Monen yksikön ongelmana
on heikko perusrahoitus. Lyhytjänteinen projektirahoitus on johtanut
pirstaloituneeseen tutkimuskenttään. Lisäksi akateemisen tutkimustavoitteen sekä yrityksiä ja politiikkaa palvelevan soveltavan tutkimustavoitteen välillä on tietty ristiriita, joka rahoittajien on syytä tunnistaa.
Venäjä-tutkimusverkoston tarkistamisella ja resurssien tehokkaammalla
ohjaamisella voitaisiin edelleen parantaa sekä suomalaisen Venäjätutkimuksen kansainvälistä akateemista tasoa että tutkimuksen sovellettavuutta yhteiskunnan tarpeisiin. Myös yritykset voisivat osallistua
tutkimuslaitosten rahoitukseen ja ohjaamiseen nykyistä enemmän.
Suomi on hyödyntänyt vaatimattomasti 45 000 maassa asuvaa venäjää
äidinkielenään puhuvaa asukastaan. Tämä vähemmistö kasvaa nopeasti.
Viime vuosina toistatuhatta venäläistä on vuosittain saanut Suomen
kansalaisuuden. Venäjää äidinkielenään puhuvat sijoittuvat pääasiassa
itärajan läheisyyteen ja Etelä-Suomeen. Helsingissä ja Lappeenrannassa jo noin kaksi prosenttia väestöstä puhuu venäjää äidinkielenään.
Tämä vähemmistö tuntee niin suomalaisen kuin venäläisen kulttuurin
ja yhteiskunnan, puhuu usein molempia kieliä ja on erinomainen silta
suomalaisuuden ja venäläisyyden välillä. Venäjänkielisen vähemmistön
kouluttautuneet nuoret ovat suomalaisille yrityksille kultahippuja. Olisi
tärkeää osata hyödyntää heidän osaamistaan myös taloudellisen vuorovaikutuksen lisäämisessä.
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Suomalainen Venäjä-aktiivisuus
Aktiivisuus tarkoittaa kykyä ja uskallusta toimia Venäjän ja venäläisten
kanssa, halua ylläpitää henkilösuhteita sekä oleskella ja matkustaa Venäjällä. Suomalaiset käyvät varsin laiskasti itänaapurissamme ja monilla
meistä on edelleen varsin kriittinen suhtautuminen Venäjää kohtaan.
Jotta pystyisimme entistä paremmin ymmärtämään Venäjää ja sen tarjoamia mahdollisuuksia, meidän on myös aktiivisesti oltava tekemisissä
venäläisten kanssa ja oltava läsnä Venäjällä.
Poliittisella ja virkamiestasolla tämä tarkoittaa säännöllisiä tapaamisia ja
jatkuvaa keskustelua Venäjän valtiojohdon kanssa. Se tarkoittaa myös
EU:n Venäjä-suhteiden aktiivista edistämistä sekä Venäjästä keskustelemista kansainvälisillä areenoilla silloin, kun se nähdään tarpeellisena.
Vahvalla Venäjä-osaamisella Suomella voi olla kokoaan suurempi vaikutusvalta kansainvälisesti. Vaikutusvallan säilyttäminen edellyttää aktiivisuutta.
Venäjä-aktiivisuutta tuetaan tiedolla ja ymmärtämisellä kaikilla tasoilla.
Se tarkoittaa, että ylläpidetään riittävää Venäjä-osaamista suomalaisessa
virkamieskunnassa, riittävää ulkoasianhallinnon edustusta Venäjällä ja
muissa IVY-maissa. Lisäksi meidän on syytä osata hyödyntää epäsuoria
vaikutuskanavia esimerkiksi edistämällä suomalaisten virkamiesten urakehitystä kansainvälissä järjestöissä ja hyödyntämällä heidän avaamiaan
kontakteja. Toivottavaa olisi, että muun muassa EU:n Venäjä-suhteiden
parissa työskentelisi mahdollisimman monta suomalaista virkamiestä.
Lähtökohtaisesti on parempi, että EU:n Venäjä-suhteita ja -politiikkaa
valmistelee suomalainen virkamies, joka ymmärtää Venäjän tärkeyden
ainakin Suomelle ja muille rajanaapureille, kuin esimerkiksi kaukaisen
maan virkamies, joka ei ymmärrä Venäjää lähempänä olevien maiden
eritystarpeita. Tätä epäsuoraa vaikutuskanavaa ei kannata aliarvioida,
ja suomalaisvirkamiesten uraa tulisi edistää EU:n lisäksi myös kansainvälissä yhteistyöjärjestöissä, kuten YK:ssa, Maailmapankissa, IMF:ssä,
Euroopan neuvostossa, OECD:ssä ja ETYJ:ssä.

99

4.7 Suomalaisten yritysten Venäjä-osaaminen
Venäjä tarjoaa suomalaisille yrityksille kasvumarkkinan ja potentiaalia
nopeaan kasvuun. Oikein hyödynnettynä Venäjä on suomalaiselle yrityksille valtava mahdollisuus, väärin toimien aktiviteetit Venäjällä vain
lisäävät yksittäisten yritysten riskejä. Nopeasta talouskasvusta huolimatta Venäjällä on edelleen heikko investointi-ilmapiiri.
Menestyvän yrityksen on syytä tuntea venäläisen kapitalismin erityspiirteet, jotta se osaa tulla toimeen Venäjällä. Kotiläksyt on syytä tehdä
huolella. Panostamalla riittävään Venäjä-osaamiseen kaikilla tasoilla
yritys pystyy tekemään onnistuneempia päätöksiä ja hinnoittelemaan
Venäjä-riskinsä paremmin sekä hyödyntämään useampia liiketoimintamahdollisuuksia Venäjällä. Yritystasolla Venäjä-osaaminen voidaan niin
ikään jakaa ymmärtämiseen ja aktiivisuuteen.
Venäjän ymmärtämisellä tarkoitetaan kykyä sisäistää nykyvenäläisen
kapitalismin ehdot ja potentiaali. Se vaatii kykyä nähdä nopeasti kehittyvän markkinan tulevaisuutta. Venäjän markkinat ovat uskomattoman
dynaamiset. Samalla niitä leimaa rakenteellinen inertia, joka vastustaa
muutoksia. Venäjä on yksi niitä harvoja markkinoita maailmassa, joilla
yrityksillä on mahdollisuus kannattavaan nopeaan kasvuun. Ymmärtäminen edellyttää ennakkoluulotonta lähestymistapaa Venäjää kohtaan.
Ymmärtäminen edellyttää myös kykyä nähdä Venäjään liittyvät riskit.
Venäjä-riskin voi jakaa kahteen osaan: odotettuun ja odottamattomaan
riskiin. Odotetulle riskille voi pyrkiä laskemaan hinnan ja sen voi pyrkiä
hinnoittelemaan lopputuotteeseen. Odottamaton riski on Venäjän tai
sen kapitalismin epävakaudesta johtuva nopea trendien muutos: sota,
öljyn hinnan romahdus, poliittinen muutos tai muun Venäjään liittyvän
jännitteen kiristyminen. Venäjä-riskin korostuminen asettaa suomalaisen yritysjohtajan uuteen tilanteeseen. Miten ennakoidaan ja nähdään
odotetut ja odottamattomat venäläiseen kapitalismiin liittyvät riskit?
Suhdetoiminnalla on merkityksensä kaikissa talouksissa, mutta Venäjällä suhteiden rooli korostuu. Epävirallisilla suhteilla sovitaan säännöistä
sekä saadaan tietoa liiketoimintaympäristön kehityksestä ja kilpailijoista.
Tuntemalla hallintokoneiston eri tasot sekä ylläpitämällä laajaa suhdeverkostoa muihin toimijoihin voidaan vähentää riskiä altistua venäläisten viranomaisten administratiiviselle resurssille. Suhteilla luodaan myös
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uusia liiketoimintamahdollisuuksia. Yritysten välinen win-win -yhteistyö
lähtee suomalaisen ja venäläisen yritysjohdon kohtaamisesta. Tutustumalla venäläisiin liikemiehiin suomalainen yritysjohto oppii paremmin tuntemaan venäläisen kapitalismin toimintatavat sekä näkee uusia
yhteistyömahdollisuuksia. Suhdetoiminnan ja tietojen vaihdon kautta
voidaan myös oppia ymmärtämään, mitä mahdolliset odottamattomat
riskit voisivat olla.
Suhdetoimintaa ei kannata jättää vain venäläisen tytäryhtiön vastuulle, vaan myös suomalaisen emoyhtiön johtotason on syytä osallistua
siihen. Venäjä on hierarkkinen yhteiskunta, jolloin henkilökohtainen
suhde ja osallistuminen päätöksentekoon yrityksen johtotasolla ovat
edelleen tärkeitä.
Tilanne on monessa suomalaisyrityksessä uusi. Bilatreaalikaupan aikana,
yritysjohdon ei tarvinnut osallistua sopimusneuvotteluihin venäläisen
vastapuolen kanssa, koska sopimukset tehtiin poliittisella tasolla ja kiintiöistä sovittiin keskusliitoissa Suomessa. Sopimusten allekirjoitustilaisuudet Neuvostoliitossa olivat seremonioita eivätkä liikeneuvotteluita.
Taloudellinen kanssakäynti kutistui 1990-luvulla, ja nyt se kasvaa uudelleen. Yritysjohto joutuu nyt henkilökohtaisella tasolla osallistumaan
Venäjä-liiketoiminnan edistämiseen. Suomalaisen suuryrityksen johtotason edellytetään jalkautuvan tutustumaan venäläisiin kumppaneihinsa
ja keskeisiin poliittisiin päätöksentekijöihin. Venäjällä suomalaisen yritysjohtajan aikaa kuluu suhdetoimintaan aivan eri tavalla kuin monella
muulla markkina-alueella, eikä hän voi ulkoistaa tätä suhdetoimintaa
keskijohdolle. Parhaiten Venäjällä menestyneiden suomalaisten yritysten
toimitusjohtajat ovat tämän oivaltaneet, ja osa suomalaisesta suuryritysjohdosta onkin hyvin verkostoitunut Venäjällä. Tämä on todellista
yritysten Venäjä-osaamista käytännössä.
Suomalaisyritysten toimintaedellytyksiä voi myös edistää Suomen julkisen vallan osallistuminen suhdetoimintaan silloin tällöin. Yritysten tulee
osata pyytää tukea suomalaiselta julkiselta hallinnolta ja hallinnon osattava osoittaa toimintaan riittävät resurssit. Suomalaisyritysten pärjääminen
Venäjällä on Suomelle kansallinen etu. Julkisen hallinnon osallistumisella
yritysten Venäjä-hankkeisiin oikeissa vaiheissa voidaan pyrkiä turvamaan
riittävä poliittinen tuki Venäjällä ja siten pienentää Venäjä-riskiä. Yhteistyötä maamme yksityisen ja julkisen sektorin välillä tulisi tiivistää suomalaisten yritysten Venäjän toimintojen ja hankkeiden kasvaessa.
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Venäjä tullee pysymään suojeltuna taloutena jatkossakin, jolloin tiedon
jaolla ja yhteistyöllä muiden suomalaisten ja ulkomaalaisten yritysten
kanssa voidaan välttää ongelmia ja riskejä. Tarvitaan lisää verkostoitumista kaikilla tasoilla. Suomalaisyritykset voisivat esimerkiksi olla
nykyistä aktiivisempia Moskovan businesslobbyssä, Association of
European Businesses:issa ja vahvistaa edelleen suomalaisia Venäjäverkostojaan, kuten Venäjän-kaupan kiltoja ja Suomalais-venäläistä
kauppakamaria. Yhteistyöllä venäläisen businesslobbyn kanssa suuryritykset voivat lisäksi yrittää vaikuttaa Venäjän talouden avautumiseen
ja integroitumiseen maailman kauppajärjestelmiin. Verkostoitumiseen
panostaminen vaatii tietenkin yritysjohdolta kiinnostusta, aikaa, pitkänäköisyyttä ja määrätietoisuutta kyseiseen toimintaan.
Suomalaisessa emoyhtiössä on syytä ylläpitää riittävää osaamista, jotta
pystytään valvomaan tytäryhtiön Venäjän-toimintoja sekä välttämään
kommunikaatio-ongelmia venäläisen tytäryhtiön kanssa. Yrityksen on
myös osattava syventää osaamistaan ja kouluttaa uusia osaajia tulevia
tarpeita varten. Suomalaisista Venäjä-kokemusta omaavista keski- ja
ylimmän johdon osaajista käytävä kilpailu on jo tällä hetkellä kovaa.
Kokemuksen kartuttamiseksi suomalaiset suuryritykset voisivat rekrytoida riittävästi vastavalmistuneita suomalaisia Venäjän liiketoimintaansa
myös ruohojuuritasolle, jotta uusi sukupolvi suomalaisia Venäjä-osaaja
kasvaisi kohti vastuuasemia. Jolleivät yritykset osallistu uuden Venäjäosaamisen synnyttämiseen suomalaisissa korkeakouluissa ja yrityksissä,
vaarana on, että tulevaisuudessa suomalaisten yritysten nopeasti kasvavia Venäjän-toimintoja johtavat ja valvovat muut kuin suomalaiset.
Venäjällä toimiminen on yritykselle loppujen lopuksi resurssi- ja hinnoittelukysymys. Venäjän nopean markkinakasvun ja paremman tuoton
haittapuolena on korkeampi riski. Yritysjohdon on osattava arvioida
potentiaali sekä osattava varautua mahdollisiin riskeihin. Johdon on laskettava varautumiselle kustannus, joka hinnoitellaan lopputuotteeseen.
Jos hinnoittelu onnistuu oikein, venäläinen kuluttaja maksaa lopulta
Venäjällä toimimisen riskipreemion. Jos riski kovasta kilpailutilanteesta
tai väärästä tiedosta johtuen on hinnoiteltu väärin tai liiketoimintatilanne muuttuu täysin odottamatta huonompaan suuntaan, riskipreemion
maksaa suomalainen emoyhtiö. Riittävällä Venäjä-osaamisella ja riittävän laajalla yhteistyöllä julkisten ja yksityisten toimijoiden kesken riskiä
voidaan kuitenkin merkittävästi pyrkiä pienentämään.
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5 Yhteenveto
Venäjä on yksi maailman nopeimmin kehittyvistä suurista talouksista,
joka sattuu olemaan Suomen naapurissa. Suomi hyötyy jälleen Venäjän
taloudellisesta noususta: kauppa kukoistaa ja investoinnit ovat kasvussa.
Venäjän laajat markkinat ja nopea talouskasvu voivat tarjota Suomelle
huomattavasti nykyistä laajempia yhteistyömahdollisuuksia, jos osaamme toimia venäläisessä kapitalismissa oikein.
Taloudellinen vuorovaikutus Suomen ja Venäjän välillä on muuttanut
muotoaan. Suomalaisten yritysten toiminta Venäjällä on siirtymässä
kaupasta yhä enemmän investointeihin ja etabloitumiseen. Suomalaisten yritysten läsnäolo Venäjällä on vielä varovaista, mutta nykytrendin
jatkuessa tilanne muuttuu nopeasti. Samalla Suomen riippuvuus Venäjästä korostuu, erityisesti riippuvuus energian tuonnista. Sen sijaan
venäläisten yritysten sijoitukset ja yhteistyö suomalaisten suuryritysten
kanssa ovat edelleen vaatimattomalla tasolla. Venäläiset yritykset eivät
ole nähneet Suomea houkuttelevana sijoituskohteena julkisuudessa
paljon esillä ollutta pienimuotoista vapaa-ajan kiinteistösijoittamista
lukuun ottamatta. Suomi ja suomalaiset yritykset eivät ole onnistuneet
myymään omaa eritysosaamistaan venäläisille. Tästä johtuen maidemme
välinen talousintegraatio on toistaiseksi ollut varsin yksisuuntaista.
Venäjälle sijoittava suomalaisyritys kohtaa täysin erilaisen liiketoimintaympäristön kuin Suomessa. Se kohtaa venäläisen kapitalismin.
Investointisuoja on heikko ja liiketoimintariskit huomattavasti länsimarkkinoita suuremmat. Venäläisessä kapitalismissa hallintokoneistolla
on korostunut rooli ja sen kanssa on osattava toimia. Lisäksi Venäjä
on suhdetalous, jossa suhteilla pyritään vähentämään riskejä ja hankkimaan tietoa. Talouden vakaus perustuu autoritaariseen hallintoon, sen
nauttimaan suosioon ja epävirallisiin suhteisiin, joilla paikataan oikeusjärjestelmän ja lainsäädännön puutteita. Nämä venäläisen kapitalismin
piirteet johtavat koko yhteiskunnan tasolla nopeita tuottoja hakevaan
sijoitusperspektiiviin. Lyhyt tuottohorisontti haittaa Venäjän talouden ja
teollisuuden pitkän aikavälin kehitystä.
Venäläisessä kapitalismissa nykyhallinto pyrkii ankkuroimaan suosionsa vaurauden ja vakauden kasvuun sekä suurvalta-asetelman ko-
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rostamiseen. Talous on kasvattanut vaurautta öljyn hinnan jatkuvan
kohoamisen johdosta. Luonnonvaratalouden varjossa pyritään monipuolistamaan talouden rakennetta, jotta vauraus ei riippuisi pelkästään
öljy- ja kaasutuloista. Suurvalta-aatteen ja talouden protektionismin
korostaminen näyttää kuitenkin johtavan kotimaavetoisen monipuolistamispolitiikan valintaan. Venäjä avaa talouttaan ainoastaan niin paljon
kuin kulloisessakin tilanteessa nähdään tarpeelliseksi. Venäjän WTO-jäsenyys ja tiiviimpi talousintegraatio Euroopan unionin kanssa tapahtuu
vasta, kun Venäjä näkee sen kansallisesti tarpeelliseksi. Se, milloin näin
tapahtuu, riippuu talouden pohjan monipuolistamisen onnistumisesta
sekä raaka-aineiden maailmanmarkkinoiden hintasykleistä.
Venäjä on Suomelle haasteellinen naapuri. Paasikivi oli oikeassa todetessaan, että maantieteelleen ei Suomi voi mitään. Suomen on osattava
toimia Venäjän kanssa kaikissa tilanteissa. Pahimmassa tapauksessa
Venäjästä muodostuu Suomelle uhka. Parhaimmassa tapauksessa pystymme hyödyntämään Venäjän talouden nousua molempia osapuolia
hyödyttävällä tavalla. Tähän pitäisi pyrkiä. Toistaiseksi olemme pärjänneet varsin hyvin Venäjän kanssa, mutta entä jatkossa?
Mitään kokonaisvaltaista viisasten kiveä siitä, miten Suomen ja suomalaisten yritysten pitäisi Venäjän talouden suhteen toimia, on tuskin
mahdollista keksiä. Taloudellinen integraatio Venäjän kanssa ei tule olemaan lineaarinen, vaan polveileva ja vuorovaikutteinen prosessi. Suomalaiset osapuolet parantavat menestymisen mahdollisuuksiaan tässä
prosessissa tunnistamalla ajoissa keskeiset haasteet ja hakemalla näihin
ratkaisuja tarpeen mukaan myös yhdessä. Jatkokeskustelussa aiheesta
”venäläinen kapitalismi ja Suomi” yritysten ja valtiovallan tulisi huomioida seuraavat seikat:
Yritykset:
– Venäjän nopea talouskasvu tarjoaa mahdollisuuden kannattavaan
nopeaan kasvuun suomalaisille yrityksille. Mahdollisuuden toteutuminen vaatii yrityksiltä riittävää kykyä nähdä Venäjän markkinapotentiaali sekä talouteen liittyvä riski. Yritykset tarvitsevat riittävää Venäjä-osaamista sekä kykyä hinnoitella venäläisen kapitalismin riski oikein.
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– Venäjän markkinoilla toimivan suomalaisen yrityksen johdon on
syytä jalkautua Venäjälle sekä omata halua ja kykyä toimia venäläisessä kapitalismissa.
– Molempia osapuolia hyödyttävän teollisen win-win -yhteistyön
toteutuminen vaatii suomalaiselta yritysjohdolta kykyä nähdä
venäläisten yritysten ja paikallisen yhteiskunnan tarpeet, kykyä
myydä suomalaista osaamista Venäjälle sekä tahtoa tutustua venäläisiin toimijoihin.
– Venäjä on suhdetalous ja suhteilla saa tietoa sen kehityksestä ja
trendeistä. Odottamatonta Venäjä-riskiä voi pyrkiä vähentämään
ylläpitämällä hyviä suhteita keskeisiin liikemiehiin, virkamiehiin ja
päättäjiin. Hyvät suhteet voivat myös edesauttaa mahdollisten
ongelmien ratkaisua.
– Venäjä-riskiä suomalaisyritys voi pyrkiä vähentämään tiiviillä
suomalaisella yritysten ja julkisen hallinnon välisellä public-private yhteistyöllä. Tätä yhteistyötä on syytä ylläpitää myös muulloin
kuin kriisiaikoina.
– Toimimalla Venäjällä ja olemalla aktiivinen eri liike-elämän etujärjestöissä suuryritykset voivat omalta osaltaan vaikuttaa Venäjän
liiketoimintailmapiirin parantumiseen ja Venäjän liittymiseen
keskeisiin kauppasopimuksiin.
– Yritykset voivat lisätä Venäjä-kiinnostusta opiskelijoiden keskuudessa rekrytoimalla nuoria suomalaisia Venäjälle töihin ja olemalla läsnä suomalaisissa korkeakouluissa.
– Yritykset voisivat nykyistä aktiivisemmin työllistää ja hyödyntää
liiketoiminnassaan Suomessa asuvaa suurta venäläistä vähemmistöä.
Valtiovalta:
– Aktiivisella ja määrätietoilla suhtautumisella Venäjään, Suomi voi
profiloitua kansainvälisessä yhteistyössä Venäjä-osaajana sekä
ylläpitää positiivista Suomi-kuvaa Venäjällä ja edistää taloudellisia
yhteistyömahdollisuuksia.
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– Suomi voi optimoida vaikutusvaltaansa Venäjän suhteen hyödyntämällä kaikkia vaikutuskanavia. Suomi voi olla aktiivinen
EU:n ja muiden kansainvälisten järjestöjen Venäjään liittyvissä
asioissa sekä kahdenkeskisesti Venäjän kanssa. Tiiviit kahdenkeskiset ja monenkeskiset suhteet eivät ole toisiaan poissulkevia.
– Suomen etu on tiiviimpi taloudellinen ja poliittinen yhteistyö ja
integraatio Euroopan unionin ja Venäjän välillä. Integraatioponnistuksia on syytä jatkaa.
– Yksi porkkana tiiviimpään yhteistyöhön EU:n ja Venäjän välillä,
on tarjota asteittaisia viisumihelpotuksia venäläisille sekä pyrkiä
viisumivapauteen.
– Hallitusohjelmassa esitetty Venäjä-politiikan koordinointi tulisi
toteuttaa. Nykyisten julkisten Venäjä-resurssien tarkistamisella ja
tehokkaammalla koordinoinnilla Suomen Venäjä-politiikka voisi
olla nykyistä tuloksellisempaa.
– Suomalaisessa virkamieskoneistossa Venäjä-osaamista ja ennakointia voitaisiin lisätä. Samoin säännöllistä kansakäymistä venäläisten virkamiesten ja poliitikkojen kanssa kaikilla tasoilla voisi
edelleen lisätä.
– Suomen edustajien ohjeistus ja tuki eri kansainvälisissä järjestöissä Venäjään liittyvissä asioissa voisi olla koordinoidumpaa.
– Suomessa tulisi olla riittävää syvällistä analyysikykyä ja Venäjän
trendien ennakointia. Nykyisten tutkimusresurssien tarkistamisella ja riittävän rahoituksen turvaamisella voitaisiin nykyistä
Venäjä-tutkimusta ja Venäjän seurantaa parantaa.
– Venäjä-osaamista korkeakouluissa voitaisiin edelleen lisätä riittävällä Venäjän yhteiskuntaa koskevien ja venäjän kielen kurssien
tarjonnalla.
– Yliopistoreformi tarjoaa mahdollisuuden avata uusia yhteistyötapoja venäläisten tahojen kanssa, esimerkiksi Aalto-yliopiston
suhteen. Samoin opiskelijavaihtoa Venäjän ja Suomen välillä voisi
edelleen lisätä.
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Viitteet
1

BRIC-maiden kasvunäkymistä vuoteen 2050, katso Goldman Sachs (2003).

Amerikkalaistutkijat Fiona Hill ja Cliford Gaddy kirjoittivat muutama vuosi sitten kirjan ”The Siberan
Curse”, joka on herättänyt laajaa keskustelua Venäjän maantieteen vaikutuksesta talouteen. Katso Hill &
Gaddy (2004).
2

Neuvostoliiton romahtaessa oli varsin tavallista, että asunnot yksityistettiin siinä silloin asuvalle. Sen takia
monien tärkein omaisuus on 1990-luvun alkupuolella saatu asunto.
3

Rakenneuudistusten käsite on varsin laaja. Se kattaa lähes koko yhteiskunnan perusrakenteiden synnyttämisen, mm. lainsäädännön, oikeusjärjestelmän, sosiaali- ja koulutuspolitiikan sekä infrastruktuurin
rakentamisen.
4

Vertailu ei ole täysin korrekti, koska Neuvostoliiton tehoton kokonaistuotanto ei ole täysin verrannollinen
nykytuotantoon. Vertailu on kuitenkin suuntaa antava. Nyky-Venäjän BKT:n taso oli vain kaksi prosenttia
suurempi vuoden 2007 lopussa, kuin Neuvosto-Venäjän vuoden 1988 lopussa. Vastaava luku Puolalle oli 69
prosenttia ja Romanialle 20 prosenttia. Sen sijaan Ukrainan vuoden 2007 kokonaistuotannon taso oli edelleen
32 prosenttia pienempi kuin vuonna 1988.
5

6

Katso koko selvitys, EBRD (2007).

7

Kaasusta ei käydä spottikauppaa kuten öljystä, mutta sen hinta seuraa tietyllä viiveellä öljyn hintakehitys-

tä.
Venäjä eroaa muista ns. BRIC-maista siinä, että Venäjällä on Intiaa, Kiinaa ja Brasiliaa suurempi osuus
tuotannosta keskittynyt luonnonvarojen kaivantaan.
8

Hollannin tauti havaittiin ensimmäisen kerran Alankomaissa. Maa löysi 1960-luvulla suuret kaasuvarat
Pohjanmereltä. Kaasun tuotanto ja vienti toivat suuret tulot maahan, mikä vahvisti guldenin arvoa ja samalla
heikensi muun teollisuuden vientikilpailukykyä. Hollannin tapauksessa maa pääsi taudistaan suhteellisen
nopeasti, mutta termi on jäänyt elämään.
9

10
Talous tarvitsee keskimäärin noin 7.1 prosentin vuosittaisen kasvun, jotta se kaksinkertaistuu 10-vuodessa.
Venäjän talouskasvu vuodesta 1999 on ollut keskimäärin 7 prosenttia, ja talouden koko kaksinkertaistuu 11
vuodessa.
11

Öljyn hinnannousun vaikutuksesta talouskasvuun, katso Rautava (2004).

Kaikilla muilla aloilla kuin kaivannaisteollisuudessa, elintarviketeollisuudessa sekä osassa elektroniikkateollisuutta tuonti kasvaa kotimaista tuotantoa merkittävästi nopeammin. Katso Ollus & Barisitz (2007).
12

Venäjän vakausrahasto jaettiin tammikuussa 2008 makrotaloudelliseen reservirahastoon ja tulevien sukupolvien hyvinvointirahastoon. Ennen rahaston jakoa vakausrahastossa oli 175 mrd. dollaria, kun Venäjän
valtion ulkomaanvelka oli samanaikaisesti noin 35 mrd. dollaria.
13

14
Käytännössä Venäjä meni konkurssiin joutuessaan uudelleen järjestämään ulkomaiset lainansa elokuussa
1998. Uudelleenjärjestely laski Venäjän luottoluokituksen samalle tasolle kuin monen afrikkalaisen kriisipesäkkeen luottoluokitus, mikä karkotti sijoittajia ja nosti lainapääoman hintaa Venäjällä.

Akateemisissa piireissä on viime vuosina käyty keskustelua siitä, onko Venäjällä Hollannin taudin oireet
vai itse tauti. Aiheesta on kirjoitettu lukuisia artikkeleita.
15

Venäjällä kaivannaisteollisuus työllistää virallisten tilastojen mukaan vain noin kaksi prosenttia työvoimasta,
mutta keskipalkka kaivannaisteollisuudessa on noin 2.5 kertaa korkeampi kuin maan keskipalkka. Huolimatta
kasvavista työvoimakustannuksista koko työvoiman siirtyminen luonnonvarateollisuuteen ja sitä palvelevalle
palvelusektorille ei todennäköisesti ole realistista Venäjällä.
16
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Venäjän talousministeriö arvioi ennusteessaan elokuulta 2008, että vaihtotaseen ylijäämä sulaa nykyöljyn
hinnalla vuoteen 2011 mennessä.
17

Sijalukua tärkeämpi TI:n selvityksissä on korruptioluku. Venäjän luku skaalalla 1–10 (1 täysin korruptoitunut, 10 täysin korruptoitumaton maa) oli 2.3 vuonna 2007. Sijaluku vuonna 1999 oli promillen parempi eli
2.4. Suomi oli maailman vähiten korruptoitunut maa korruptioluvulla 9.4. Vuonna 1999 Suomi oli toiseksi
vähiten korruptoitunut maan korruptioluvulla 9.8. Suomen ja Venäjän välillä onkin maailman suurin korruption
tasoero kahden naapurimaan välillä.
18

Puola oli 61. korruptoitunein maa korruptioluvulla 4.2 vuonna 2007 ja Liettua 51. korruptoitunein luvulla
4.8. Vuonna 1999 Puolan korruptioluku oli 4.2 ja Liettuan 3.8.
19

On arvioitu, että Moskovassa väestömäärä on yli 12 miljoonaa, vaikka virallisten tilastojen mukaan kaupungissa asuu 10.5 miljoonaa ihmistä, koska siellä asuu iso määrä ihmisiä ilman rekisteröintiä.
20

Venäjän virallinen työttömyys on noin 6 prosenttia. Luku vaihtelee suuresti alueittain. Suurissa kaupungeissa luku on pienempi.
21

Venäjää on närkästyttänyt EU:n komission suunnittelema EU:n energiamarkkinan säänteleminen niin,
että Gazprom ei voisi samanaikaisesti toimia kaasun tuottajana ja vähittäismyyjänä. Samoin eurooppalaisten
huoli venäläisen VTB-pankin 5 prosentin omistusosuuden kasvattamisesta eurooppalaisesta ilmailualayhtiöstä
EADS:sta suututtaa venäläisiä.
22

Tuontitullit lasketaan niin kappalemäärän kuin painon mukaan. Kattavasti keskimääräisiä tuontitulleja on
laskenut Simola (2007).
23

Myös prosessin pitkittyminen sinällään vaikeuttaa WTO-jäsenyyden toteutumista. Venäjän kohdalla
WTO-jäsenyysneuvottelut muistuttavat kiirehtimistä jo liikkuvaan junaan. Kauppajärjestö kehittyy koko ajan
ja jäsenet hyväksytään konsensusperiaatteella, joten jokainen uusi jäsen voi asettaa lisävaateita Venäjää kohtaan
ja vaikeuttaa Venäjän liittymistä järjestöön.
24

Venäjä on jäsenyysneuvotteluissa sitoutunut laskemaan keskimääräisen tuontitullinsa kahdeksaan prosenttiin, mikä on edelleen muita jäsenmaita korkeampi.
25

Hyvä esimerkki protektionismista on Intia, joka on WTO:n edeltäjän GATT:in perustajajäsen ja pystyy
edelleen varsin hyvin suojelemaan talouttaan korkealla tariffitasolla ja pitkillä tullausajoilla.
26

Rosstatin luku sisältää suorien sijoitusten lisäksi arvopaperisijoitukset ja tietyt lainat. Tässä käytettävät
UNCTADin ja Rosstatin sijoitusluvut eivät ole täysin vertailtavissa.
27

Kyprokselta tulevat sijoitukset ovat pääosin jälleensijoitettua venäläistä pääomaa, joita vietiin 1990-luvulla
Venäjältä Kyprokseen veroetuuksien takia.
28

Vastaavia selvityksiä ulkomaisten yritysten haasteista ja ongelmista Venäjällä ovat tehneet monet eri tahot.
Tulokset ovat samansuuntaisia. Tässä raportissa on hyödynnetty FIAC:in selvitystä, koska se on suhteellisen
arvovaltainen. Suomalaisyrityksistä kyselyyn osallistuivat Metso, Stockmann, YIT ja Kone. Katso FIAC
(2008).
29

Kiinan ja Venäjän suhteesta houkuttelevampana markkinana on esitetty eri näkemyksiä. FIAC:in selvitystä
vääristää se, että siinä haastateltiin juuri 60 Venäjällä aktiivisesti toimivaa suuryritystä, mutta näillä kaikilla
yrityksillä ei välttämättä ole toimintaa Kiinassa.
30

Katso Global FT500 -lista, Financial Times (2008). Kansainvälinen rahoituskriisi on hidastanut kehitystä ja
venäläisyritysten mahdollisuutta listautua ulkomailla. Vielä vuonna 2007 venäläisyritykset tekivät kansainvälisiä
listautumista (IPO) noin 18 miljardin dollarin edestä ulkomaisissa pörsseissä. Vuonna 2008 IPOja on tehty
vain enää noin yhden miljardin edestä.
31

Silovik-sana tulee venäjän kielen voima (silo) -sanasta. Sillä tarkoitetaan entisen KGB:n seuraajaorganisaatioista eli turvallisuuspalveluista peräisin olevia henkilöitä.
32
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Liikemiehet Boris Berezovski ja Vladimir Gusinski hakeutuivat vapaehtoiseen maanpakoon jouduttuaan
ongelmiin Putinin hallinnon kanssa. Berezovski toimii Isosta-Britanniasta ja Gusinski Israelista käsin. Mihail
Hodorkovski sen sijaan tuomittiin veropetoksista vankilaan ja hänen Jukos-imperiumissa pilkottiin. Kaikki
kolme osallistuivat liiketoimiensa ohella myös politiikkaan.
33

Oligarkit osallistuvat yhteiskunnan rakentamiseen monilla eri tasoilla, Vastineeksi he saavat liikkumavaraa.
Esim. Roman Abramovitsh toimi 2000–2008 pohjoisen Tshukotkan alueen kuvernöörinä ja on rahoittanut
alueen kehitystä osin omista varoista. Samoin Oleg Deripaska on osallistunut aktiivisesti Krasnodarin alueen
kehittämiseen ja viime aikoina valtion suurinfrastruktuurihankkeisiin. Ehkä tunnetuimat tempaukset ovat
Viktor Vekselbergin rahoittama Fabergen historiallisten kultamunien palautus Kremlin taidekokoelmaan sekä
monien oligarkkien yhdessä rahoittama Pietarihovin palatsin restaurointi Pietarin kaupungin ulkopuolella.
34

Vuonna 2007 vienti Venäjälle kasvoi kahdeksan prosenttia, mikä oli vain prosentin suurempi kuin Suomen
kokonaisviennin kasvu.
35

Suomen viennistä yli puolet määritellään koneiksi ja laitteiksi. Niiden osuus on kasvanut 2000-luvulla.
Koneista ja laitteista tärkeimmiksi ryhmiksi ovat nousseet moottoriajoneuvot ja puhelinlaitteet. Muita tärkeitä
ryhmiä ovat teollisuus- ja erikoiskoneet. Suomi vie Venäjälle myös kemikaaliteollisuuden tuotteita, ja niiden
osuus viennistä on hieman kasvanut. Sen sijaan metsäteollisuuden ja elintarviketeollisuuden tuotteiden osuudet
ovat supistuneet.
36

Venäjän riippuvuus EU:sta on perinteisellä kaupan mittarilla suuri, mutta toisinpäin suhde on heikompi.
Venäjän viennistä lähes 2/3 menee EU:hun, tuonnista noin 40 prosenttia tulee EU:sta. Vastaavasti Venäjän
paino EU:n kokonaiskaupassa on vain kolme prosenttia. Ulkomaankaupan volyymeissa mitattuna Venäjä ei siis
ole merkittävä kumppani EU:lle. Euroopan unioni kuitenkin tuo merkittävästi raaka-aineita Venäjältä, erityisesti
energiaa, jossa riippuvuus on suurempi. Noin puolet EU:n maakaasun tuonnista ja kolmasosa öljyn tuonnista
tulee Venäjältä. Lisäksi Venäjä on merkittävä metallien toimittaja EU:lle. EU:n ja Venäjän kauppasuhteissa
vallitsee keskinäinen riippuvuus: Venäjä tarvitsee eurooppalaisia kulutus- ja investointihyödykkeitä, Eurooppa
venäläistä energiaa.
37

Merkittävin jälleenvientiryhmä on henkilöautot, joiden osuus Suomen Venäjän-viennistä on lähes 1/6.
Vuonna 2007 Suomesta vietiin Venäjälle 69 000 henkilöautoa (luku ei sisällä transitokuljetusten 679 000 autoa).
Muita merkittäviä tuoteryhmiä ovat matkapuhelimet, joita vietiin vuonna 2007 noin 2 miljoonaa kappaletta.
Suomessa ei tuoteta autoja Venäjän-vientiin ja vain pieni osuus (arvokkaammat) Venäjän vientiin kirjautuneista
matkapuhelimista on valmistettu Suomessa.
38

39

Jälleenviennin kokoa ovat arvioineet Tullihallitus (2008) ja Ollus & Simola (2007b).

Suomen Venäjän-kauppaa on tutkittu mm. Suomen Pankissa vuosina 2002–2006 viranomaisten valvontatietojen pohjalta. Selvityksessä ilmeni, että suurin osa jälleenviennistä tapahtuu suomalaisten suurten
vähittäiskauppaketjujen toimesta, ei niinkään venäläisten omistamien bulvaaniryitysten toimesta. Katso Simola
& Ollus (2008).
40

Koska transitokuljetukset eivät ulkomaankaupassa kirjaudu tuonniksi Suomeen, ne voidaan välivarastoida Suomessa vain tullin valvomiin ns. tulli- tai vapaavarastoihin. Näitä varastoja on mm. Lappeenrannassa,
Kouvolassa, Kotkassa ja Helsingissä.
41

42
Sitran julkaisemassa tutkimuksessa arvioimme Tilastokeskuksen vuoden 2004 panos-tuotos-taulukoilla
Venäjän-viennin työllistävän noin 37 000 henkeä. Tuonnin työllisyysvaikutusta emme arvioineet. Katso Ollus
& Simola (2006).

Alueellisesti kaksi kolmasosaa Venäjän-kaupasta kirjautuu Uudellemaalle, kun Suomen kokonaisviennistä
Uudellemaalle kirjautuu vain kolmasosa. Venäjän-tuonnista yli 4/5 kirjautuu Uudellemaalle. Kehitystä selittää
pääosin se, että Venäjän-kauppaa dominoivat suuret yritykset toimivat Uudeltamaalta käsin.
43

Neuvostoliiton aikana Venäjän-kauppaa kävi yhtensä noin 1 700 yritystä. 120 suurinta yritystä vastasi jopa 90
prosenttia kaupasta. Pk-yritysten osuus oli pieni, ja ne toimivat pääasiassa suurten yritysten alihankkijoina.
44
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Venäjän keskuspankki arvioi Venäjän tuonin olevan parikymmentä prosenttia Venäjän tullin tilastoja
suurempi. Suomalaisissa tutkimuksissa Venäjän kokonaistuontia on arvioitu keskeisten maiden vientitilastojen
kautta ja päädytty noin kolmanneksen eroon 2000-luvulla. Katso Ollus & Simola (2007a).
45

Asiaa koskevassa tutkimuksessa laskettiin jälleenviennistä puhdistettu viennin erotus vuosilta 2000–2005.
Katso Ollus & Simola (2006).
46

Suomessa kaksoislaskutus nousi julkisuuteen, kuin Suomen tulli käynnisti maaliskuussa 2007 ensimmäiset
tutkinnat asiasta Suomessa. Tulli on tutkinut Outokummun Tornio Worksin Venäjän vientikäytäntöjä. Tutkinta kohdistuu kaakkoissuomalaiseen huolintayritykseen, joka on hoitanut ruostumattoman teräksen viennin
Venäjälle. Outokumpu ei sisäisissä tutkimuksissaan ole löytänyt näyttöä siitä, että Tornio Worksin henkilöstö
tai yhtiö itse olisi syyllistynyt tullin epäilemiin rikoksiin.
47

Venäjän tulli teki suuren, yli 10 miljoonan kappaleen, laittomasti tuotujen matkapuhelimien takavarikon
loppusyksystä 2006 Moskovan Sheremetjevon lentokentällä, mitä jopa presidenttihallinto kiitteli. Matkapuhelimet kuitenkin hävisivät Venäjän tullin varastosta muutaman viikon kuluttua ja kulkeutuivat harmaille matkapuhelinmarkkinoille. Tapahtuman jälkeen presidenttihallinto erotti tullijohtajia ja vaati matkapuhelinkaupan
puhdistumista. Tuontikäytäntöjä muutettiin. Valmistajat velvoitettiin itse hoitamaan puhelintuontinsa Venäjälle.
Tapahtumaketju nosti matkapuhelimien keskihintaa Venäjällä, mutta myös puhdisti kaupan. Suomen kautta
meni merkittävästi matkapuhelimia jälleenvientinä (parhaimmillaan noin 20 prosenttia Suomen Venäjän-viennistä, noin 20 milj. kpl/vuosi) ennen tapahtumaketjua, mutta tapahtuma lopetti bulvaaniyhtiöiden toiminnan
ja suurimman osan matkapuhelimien jälleenviennistä Suomen kautta.
48

Ns. puutullit kulkevat Venäjällä nimikkeellä puun vientimaksut, ei puutullit, kuten Suomessa niitä kutsutaan.
Ne tulivat voimaan heinäkuussa 2007. Niitä korotetaan asteittain vuoden 2008 loppuun mennessä.
49

Suomen Pankin laskelmissa arvioidaan, että ilman lisääntynyttä kotimaista tarjontaa työllisyysvaikutus
olisi 16 000 työpaikkaa. Katso Forsman & al. (2007).
50

Taloustieteilijät mittaavat maiden potentiaalista kaupan tasoa eri maiden kanssa ns. gravitaatiomalleilla,
joissa kaupan potentiaalista tasoa arvioidaan kauppakumppanin talouden ja tuotannon koon sekä kaupan
esteiden kuten maantieteen (etäisyyden) ja kuljetuskustannusten mukaan. Gravitaatiomalleja on soveltanut
mm. ETLA. Katso Kotilainen & al. (2003).
51

52

Myöhemmässä vaiheessa mukaan tuli myös projektivienti eri rakennushankkeiden kautta.

Neuvostoliitolle ulkomaankauppa oli luonteeltaan poliittista. Kauppaa harjoitettiin ystävällismielisten
valtioiden kanssa. Pyrittiin myös ostamaan ulkoa sellaisia tuotteita ja teknologiaa, joita ei kotimaassa osattu
tai pystytty valmistamaan. Neuvostoliiton rajoittuneisuuden johdosta Suomen osuus koko Neuvostoliiton
ulkomaankaupasta nousi parhaimmillaan 18 prosenttiin.
53

Tässä on käytetty Venäjän keskuspankin arviota kokonaistuonnista, joka sisältää myös arvion harmaasta
tuonnista. Luvut poikkeavat jonkin verran Suomen markkinaosuutta arvioivista Venäjän tullin tuontitilastoista.
Transitoliikkenne tilastoidaan Suomen raja-asemilla ainoastaan volyymeissä (tonneissa). Itätransiton arvo on
Tullihallituksen laskema ja perustuu kyseisten tuotteiden keskihintoihin.
54

Vuonna 2007 lähes kolmannes Suomen itätransitosta oli henkilöautoja. Koneista ja laitteista suurin ryhmä
oli kodinkoneet.
55

Toisin kuin itätransitossa, länsitransito saapuu Suomeen pääasiassa junalla. Meillä onkin tilanne, jossa
Suomeen saapuu Venäjältä valtava määrä rekkoja tyhjinä hakemaan kuormaa samalla kun valtava määrä
junavaunuja palaa tyhjinä Venäjälle. Suomen maantietransiton kilpailukyky perustuu Venäjän logistiikkaverkoston puutteisiin, joustavuuteen sekä nopeaan kulkuun Suomen logistiikkakeskuksesta suoraan venäläisen
kaupan eteen. Maantietransiton siirtäminen rautateille Suomesta Venäjälle vaatisi kyseisen logistiikkaverkoston
rakentamista Venäjälle. Osa autotransitosta siirtynee vähitellen raiteille. Venäjän rautatiet avasivat kesällä 2008
suuren autojen rautatieterminaalin Moskovan eteläpuolelle. VR suunnittelee siirtävänsä lähivuosina noin
kolmanneksen Suomen kautta kulkevasta autotransitosta raiteille ja Moskovan terminaaliin.
56

112

Liikenne- ja viestintäministeriön teettämän TRAMA-selvityksen mukaan transiton työllisyysvaikutus
vuonna 2005 oli 2 700 henkeä ja 2006 noin 2 500 henkeä. Suomen Pankki sai omalla panos-tuotoslaskelmallaan vuoden 2004 tiedoilla työllisyysvaikutukseksi noin 4 000 henkeä. Katso Ollus & Simola (2006) ja LVM
(2007).
57

Rekkaparkki on tarkoitus kustantaa käyttömaksuilla ja avata vuoden 2008 lopulla. Vastaavia parkkeja
suunnitellaan myös Nuijamaan ja Imatran rajanylityspaikoille.
58

Transitoliikenne näyttää kuitenkin olevan tuottoisa hanke monen ulkomaalaisen yrityksen suomalaisille
tytäryhtiöille, jotka kauttakuljetusten johdosta ovat nousset Suomen suurimpien yritysten joukkoon. Ehkä
silmiinpistävin on pieni, kolme henkeä työllistävä, RTF Auto, joka 2.7 miljardin euron liikevaihdollaan nousi
Suomen 25. suurimmaksi yritykseksi vuonna 2007. RTF Auton päätoimi on autojen vienti Venäjälle. Yrityksen
liikevaihto on viime vuosina kasvanut keskimäärin 50 prosenttia vuodessa.
59

Containershipillä on terminaali Kronstadtissa, jonka satamatontista kiisteltiin Pietarin patoa rakentavan
Rosstroin kanssa kevätkesällä 2007. Tonttikiista ratkesi, kun venäläinen Severstaltrans tuli Containershipin
osakkaaksi.
60

Raportissa suomalaisten läsnäoloa Venäjällä tarkastellaan niin sijoitusten kuin tytäryhtiöissä olevan
henkilöstön määrän kautta. Haasteena on, että hyvää mittaria sijoituksille on globaalitaloudessa vaikea löytää.
Harvat yritykset erittelevät vuosikertomuksissaan sijoituskantoja eri maihin, sijoitukset voivat mennä kolmansien maiden kautta ja erilaisilla yrityksillä on eri sijoitustarpeet. Vähittäiskauppa voi toimia suhteellisin
pienin sijoituksin suurilla volyymeillä, kuin taas teollista tuotantoa tekevä yritys joutuu heti sijoittamaan suuria
summia, ennen kuin toiminta voi käynnistyä. Sijoitustilastointia haittaavat myös metodologiaerot sekä kysymys
sijoituksen alkuperästä globaalitaloudessa. Tätä voidaan havainnollistaa esimerkillä: Jos Suomeen rekisteröity
amerikkalaisten eläkesäätiöiden omistama teknologiayhtiö ostaa eteläkorealaiselta pankilta lainaamallaan pääomalla Kyprokseen rekisteröidyn venäläisen tuotantoyhtiön, minkä maan sijoitustilastoihin kyseinen sijoitus
pitäisi kirjata? Sijoitustilastot voidaan nähdä vain suuntaa antavina, ei absoluuttisina totuuksina.
61

Lyhyeen kyselyyn vastasivat seuraavat yritykset: Atria, Fortum, Rautaruukki, SanomaWSOY, Stockmann,
Stora Enso, UPM-Kymmene ja YIT. Suurkiitos kyselyyn vastanneille.
62

Suoriksi sijoituksiksi määritellään tytäryhtiön tai tuotantolaitoksen perustaminen sekä yrityskaupat silloin,
kun vähintään 10 prosenttia yrityksen määräysvallasta siirtyy suomalaisomistajalle.
63

64

Vastaavasti ulkomaankaupassa Suomi oli samana vuonna Venäjän 14. suurin kauppakumppani.

Ruotsiin rekisteröity Nordea osti 75 prosenttia venäläisestä JSB Orgesbankista maaliskuussa 2007. Kaupan
myötä Venäjällä siirtyi 1 180 henkilöä Nordean palkkalistoille. Niin ikään Ruotsiin rekisteröity TeliaSonera
omistaa 44 prosenttia venäläisestä MegaFon-matkapuhelinoperaattorista. Nordean ja TeliaSoneran Venäjäoperaatiot hoidetaan pitkälti konsernin suomalaisen tytäryhtiön kautta. Scottish & Newcastle osti Hartwallin
ja sen Venäjälle perustaman ja puoliksi omistaman Baltic Beverages Holdingsin (BBH) vuonna 2002. Alkuvuodesta 2008 BBH siirtyi kokonaisuudessaan tanskalaisen Carlsbergin omistukseen.
65

Selvitys perustuu 40 suurimman Venäjällä toimivan yrityksen vuosikertomuksiin ja muihin sijoittajatietoihin
vuosilta 2001–2007. Katso Osint (2008).
66

Fortumin lähes 3 miljardin euron sijoitusta Venäjälle on suomalaismediassa kauhisteltu suureksi. Toisaalta
se vastaa ruotsalaisen IKEA-tavarataloverkoston rakentamista seitsemään venäläiseen kaupunkiin.
67

Fortumin 25 prosentin osuus on vähemmistöosuus, eikä se riitä TGC-1 kirjaamiseksi Fortumin tytäryhtiöksi. Tämän vuoksi TGC-1 henkilökuntatietoja ei myöskään ole huomioitu maksutasetilastoissa.
68

Nokian Renkaat on ilmoittanut laajentavansa tehdastaan Pietarissa 85 miljoonalla vuonna 2008. Fazer
valmistelee uuden leipomon rakentamista Pietariin 100 miljoonalla eurolla. Sponda osti kiinteistöjä Moskovasta
194 miljoonan euron edestä keväällä 2008. Itella osti keväällä 2008 venäläisen NLC-logistiikkayrityksen 200
miljoonalla eurolla. NLC työllistää noin 6 000 henkilöä. Atria osti kesällä Moskovassa ja Pietarissa toimivan
lihajalostamon OOO Campoksen 75 miljoonalla eurolla.
69
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Kesään 2008 mennessä.

Luku on suurempi kuin Suomen Pankin maksutasetieto kaikista suomalaisista yrityksistä yhteensä, mutta
ero selittynee yhtäältä sillä, että pankin tieto on vuoden 2006 lopulta ja toisaalta sillä, että muutamat suuryritykset toimivat Venäjällä kolmannessa maassa sijaitsevan yhtiön kautta, jolloin niiden tiedot eivät kirjaudu
maksutaseeseen. Suomen Pankki ei myöskään rekisteröi kaikkien pienten yritysten tietoja.
71

Nokia Group edustaa Nokian ja Nokia Siemens Networksin yhteenlaskettuja lukuja. Nokia Groupia ei
ole huomioitu henkilöstömäärien vertailussa.
72

Ryhmittely perustuu yrityskyselyyn sekä Helsingin kauppakorkeakoulun tuoreeseen Venäjällä toimivien
suomalaisten yritysten laajaan haastattelututkimukseen. Katso Karhunen & al. (2008).
73

EVA (2008): Venäläisjohtoiset yritykset Suomessa. Julkistamaton selvitys. Tiedot perustuvat Osint Oy:n
tekemään selvitykseen vuoden 2006 kaupparekisteritietojen pohjalta. Selvitykseen otettiin mukaan yrityksiä,
joissa vastuuasemassa oli vähintään yksi Venäjän kansalainen. Otoksesta rajattiin pois alle 50 000 euron liikevaihdolla toimivat yritykset ja sellaiset yritykset, joiden tiedettiin olevan suomalaisessa omistuksessa. Lisäksi
mukaan otettiin muutama yritys, joiden tiedetään olevan välikäsien kautta venäläisessä omistuksessa. Rajausten
jälkeen otokseen jäi vain 380 yritystä muutamasta tuhannesta venäläisjohtoisesta yrityksestä, mikä kertoo siitä,
että enemmistö venäläisten Suomessa omistamista yrityksistä on toiminnaltaan erittäin pieniä.
74

Yritykset eivät ilmoita Suomeen konsernirakennettaan, koska emoyhtiöt sijaitsevat ulkomailla. Konsernirakenne Suomessa perustuu yritysten osoitteiden, vastuuhenkilöiden ja muun saatavilla olleen tiedon
yhdistelemiseen. Konsernirakenne ei välttämättä ole kattava.
75
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Oy Teboil Ab, Suomen Petrooli Oy, Suomen Tähtiautomaatit Oy ja Suomen Tähtihovi Oy.

77

Deltaan kuuluvat Delta-Auto Oy, Delta Motor Oy, Kia Motors Finland Oy ja Delta Motor Group Oy.

Esimerkiksi Puumalassa, Sulkavalla ja Savonlinnassa 15 prosenttia kiinteistökaupoista tehtiin vuonna
2007 venäläisten kanssa.
78

Venäjä alkoi soveltaa EU:n käytäntöjen tapaista 90/180 sääntöä vuonna 2007, mikä haittaa Venäjällä
toimivien ulkomaalaisten liikemiesten työskentelyä. Ennen liikemiehet pystyivät toimimaan liikemiesviisumin
turvin. Nyt he tarvitsevat työluvan, jos ovat Venäjällä yli 3 kuukautta puolen vuoden sisällä. EU:lla on voimassa
vastaava käytäntö ulkomaalaisille unionin alueella.
79

Vuonna 2004 taloudellinen vuorovaikutus Venäjän kanssa työllisti Suomessa eri tavoin (pl. tuonti) yhteensä
noin 50 000 henkeä. Tämä vastaisi noin kahta prosenttia Suomen työllisistä, mikä vastaa kooltaan vaikkapa
pankki- ja finanssialan työllisyysvaikutusta. Katso Ollus & Simola (2006).
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Arvio palvelukaupasta perustuu panos-tuotoslaskelmiin vuodelta 2004. Katso Ollus & Simola (2006).

Suomen ulkomaankaupassa Saksa, Ruotsi ja Venäjä ovat tasaväkisiä, mutta sijoitustoiminnassa Ruotsin ja
Saksan vaikutus on edelleen Venäjää huomattavampi. Vuoden 2007 loppuun mennessä suomalaisten suorien
sijoitusten kanta oli yli kymmenen kertaa suurempi Ruotsiin kuin Venäjälle ja yli kolme kertaa suurempi Saksaan. Suomalaisten sijoituskanta Ruotsiin ja Saksaan ei ole kasvanut viime vuosina, kun taas kanta Venäjälle
on kasvanut noin 50 prosenttia vuodessa. Ruotsin sijoituskanta Suomeen oli 62 kertaa suurempi kuin Venäjän
Suomeen, ja Saksan kuusi kertaa suurempi. Suomeen suuntautuvien sijoitusten kasvu on viime vuosina ollut
kaikilta markkinoilta suhteellisen varovaista.
82

Sijoitustilastot ovat globaalitaloudessa haastavia analysoitavia. Venäjän keskuspankin tietojen mukaan
Suomi oli 12. suurin sijoittaja Venäjälle vuonna 2007. Suomea pienemmistä EU-maista Kypros ja Luxemburg
ovat sijoittaneet Suomea enemmän pääomaa Venäjälle. Kypros on venäläisten holding-yhtiöiden veroparatiisi,
ja moni venäläinen yritys toimii sieltä käsin. Luxemburg on taas kansainvälisten holding- ja finanssiyhtiöiden
päätoimipaikka, jonka kautta monet yritykset toimivat myös Venäjällä.
83
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Liettua tuo 100 prosenttia tuontikaasustaan sekä merkittävän osan muusta energiastaan Venäjältä. Latviassa sijaitsevan Ignalinan ydinvoimalan sulkemisen jälkeen Liettuan energiariippuvuus Venäjästä kasvanee
edelleen.
84

Energiatoimialan kohdalla voidaan puhua tietyn asteen vastavuoroisuuspyrkimyksestä EU:ssa. EU:n
komissio suunnittelee energianmarkkinan rajoittamista siten, että sama yritys ei voisi samanaikaisesti toimia
energian tuottajana, jakelijana ja vähittäismyyjänä. Toimi rajoittaisi Gazpromin mahdollisuuksia hyötyä koko
kaasun tuottamisen arvoketjusta Euroopassa. Energiamarkkinarajoituksia ei ole suunnattu vain Venäjää kohtaan,
vaan ne velvoittaisivat esimerkiksi myös suomalaisen Fortumin myymään osuutensa Fingridistä. Komission
pyrkimyksiä on kuitenkin vastustettu myös EU:n sisällä.
85

EU ja Venäjä aloittivat uuden PCA-sopimuksen neuvottelut kesäkuussa 2008. Neuvotteluiden on arveltu
kestävän vuosia ja päättyvän vasta Venäjän WTO-jäsenyyden toteutumisen jälkeen.
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Mm. Sitra vuonna 2005 ja Eduskunnan tulevaisuusvaltiokunta vuosina 2006–2007.

TNK-BP joutui luopumaan suuresta Kovytkan kaasukentästä Gazpromin hyväksi vuonna 2007. Viime
aikoina yrityksessä on käyty varsin härskein keinon kiistaa yrityksen hallinnasta venäläisten ja brittiläisen
omistajapuolen välillä.
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