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maarit kytöharju

Työskentelit pitkään Helsingin yliopistossa ja 
Suomen Pankin siirtymätalouksien tutkimus-
laitoksessa BOFITissa. Kuluvan vuoden alusta 
lähtien olet ollut Professor of Practice Lappeen-
rannan teknillisessä yliopistossa. Näyttääkö Ve-
näjä erilaiselta Lappeenrannasta kuin Helsingistä 
katsottuna?
Totta kai se näyttää, koska Venäjä on ihan oikeasti 
tärkeä asia siellä. Viime vuonna arvioitu venäläis-
ten sinne jättämä rahasumma vastasi kooltaan noin 
kymmentä prosenttia Etelä-Karjalan bkt:sta. Kaikis-
ta venäläisten Suomeen jättämistä rahoista viime 
vuonna puolet jäi joko Lappeenrannan tai Imatran 
seudulle. Kyllä se sellaisella alueella, jossa puun-
jalostusteollisuus on ollut vaikeuksissa ja mitään 
muuta elantoa ei ole kovin helposti löytynyt, on ol-
lut tärkeä asia. Nyt sitten hyvin tarkkaan yritetään 
seurata sitä, kuinka paljon venäläisten sinne päin 
jättämä rahasumma on supistumassa.

Ihmiset, jotka aikaisemmin tulivat muutamak-
si päiväksi Kaakkois-Suomeen, tulevat nyt käymään 

päiväseltään. Sen lisäksi he näyttävät ostavan näi-
den samojen selvitysten mukaan hyvin arkipäiväi-
siä käyttötavaroita. Ne liikemiehet, jotka ovat siellä 
päin satsanneet venäläisten luksusmatkailuun ja –
ostamiseen, ovat varmasti aika isoissa vaikeuksissa 
tällä hetkellä.

Onko tämä kaikki heijastumaa Ukrainan kriisistä?
Se ei ole vain heijastumaa Ukrainan kriisistä, vaan 
kyllä tässä on pitemmät juuret olemassa. Minun 
käsittääkseni aika useasti tilanne tulkitaan väärin, 
että tässä olisi kyse Ukrainan kriisistä ja sanktioista. 
Kyllähän ne ovat lisänä, rikkana rokassa, mutta jo 
10 vuotta sitten tiedettiin, että se kasvumalli, jolla 
Venäjä kasvoi ennen finanssikriisiä keskimäärin 
7 prosenttia vuodessa, oli kestämättömällä pohjal-
la. Se perustui tilapäisiin, ainutkertaisiin tekijöihin. 
Sitten ruvettiin tietysti miettimään, mitä sen tilalle 
saataisiin, mitä se uusi kasvumalli olisi. Ajatuksia 
ovat taloustieteilijät kirjoittaneet varmasti tuhan-
sien sivujen verran näistä kysymyksistä, mutta tämä 
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nykyinen hallitus ei saa päätöksiä aikai-
seksi. 

Venäjän nopean talouskasvun 
malli oli kestämättömällä 

pohjalla jo ennen 
finanssikriisiä.

MISTÄ ON KYSE UKRAINAN KRII-
SISSÄ?
Voitaisiinko Venäjän sekaantuminen 
Ukrainan kriisiin nähdä sen alueelli-
sen laajentumispyrkimyksen sijasta 
ulkoisen uhan torjumisena, puolus-
tuksellisena toimintana? Senhän voisi 
nähdä johtopäätöksenä Tsingis-kaanin, 
Napoleonin, Hitlerin ja muiden sotaret-
kistä, että ollaan koettu tällä tavalla 
suuri uhka, ja siitä on tullut jonkinlai-
nen historiallinen trauma, joka sää-
telee kutakuinkin  kaikkea toimintaa 
ainakin ulkopolitiikassa. Toisaalta on 
aikanaan laajennuttu maantieteellisesti 
valtavan suurelle alueelle, ja sen koossa 
pitämisen – kun vielä on erilaisia kan-
sallisuuksia ja alueita – voisi kuvitella 
vaativan tällaisen ulkoisen uhan esillä 
pitämisen. Mitä mieltä olet näistä aja-
tuksista?
Josif Stalin piti vuonna 1931 kuuluisan 
puheen, jossa hän sanoi, että meitä on 
lyöty. Meitä ovat lyöneet saksalaiset, 
ranskalaiset, ruotsalaiset ja ties ketkä. 
Hän sanoi, että meillä on 10 vuotta aikaa 
rakentaa itsemme vahvaksi ja lujaksi 
niin, että kun meitä seuraavan kerran 
lyödään, niin me pystymme vastusta-
maan sitä. Itse asiassa jossain puheessaan 
viime keväänä Putin melkein sanatarkasti 
toisti tämän Stalinin käsityksen Venäjän 
historiallisesta kohtalosta uhrina. Se on 
mielenkiintoista. 

Viimeisen vuoden aikana olen ehkä 
kaikkein eniten miettinyt Ukrainaan 
liittyen sitä, että uskottiinko Kremlis-
sä oikeasti – ja aikuisten oikeasti – sitä, 

että Ukraina on pikimmiten liittymässä 
Euroopan unioniin. Ja uskottiinko siellä 
aikuisten oikeasti, että se tarkoittaa myös 
sitä, että Ukraina liittyy NATOon ja että 
Sevastopolin laivastotukikohdassa on 
kohta amerikkalaislippuiset laivat. Me-
hän tiedämme, että tämä on silkkaa ros-
kaa. Eihän Ukraina ollut koskaan liitty-
mässä Euroopan unioniin eikä NATOon.

Eikö siellä ollut kuitenkin sellaisia 
voimia, jotka olisivat näin halunneet 
tehdä? 
Totta kai. NATOn ja EU:n säännöissä 
varmasti todetaan se, että kaikilla eu-
rooppalaisilla valtioilla on oikeus hakea 
jäsenyyttä, mutta siellä ei missään sanota, 
että EU:lla tai NATOlla olisi velvollisuus 
hyväksyä kaikki jäsenhakemukset. Tämä 
on tärkeä ero. Jos Kremlissä oikeasti 
uskottiin, että Ukraina on liittymässä 
EU:hun ja NATOon, niin on vaikea kuvi-
tella enemmän perustavanlaatuista vää-
rinkäsitystä maailmanpolitiikasta kuin 
se. On omituista, jos päädytään sellaiseen 
lopputulokseen, että Venäjän politiikka 
on perustunut tällaiseen massiiviseen 
väärinkäsitykseen.

Toinen vaihtoehto on tietysti se, 
että näitä väitettyjä jäsenyyshankkeita 
käytettiin vain tekosyinä, jolloin politiik-
ka perustui valehtelemiseen. Molemmat 
ovat aika epämiellyttäviä vaihtoehtoja.

Putinhan käytti myös Krimin tapauk-
sessa vähän samantapaista kieltä kuin 
Hitler käytti aikoinaan Anschluss-pu-
heessaan, kun Tsekkoslovakian sudeet-
tisaksalaiset alueet liitettiin Saksaan. 
Siinä oli huomattavia yhtäläisyyksiä.
Oli, oli. Sen on pantu kyllä merkille ja sii-
hen on kiinnitetty huomiota. Historiasta 
löytyy näitä erilaisia vertauskohteita.

Siis Krimin liittäminen oli aggressiivi-
nen toimenpide.
Totta kai se oli aggressiivinen ja kansain-
välisen lain vastainen toimenpide. Totta 

kai se oli vastoin Venäjän erilaisia aikai-
semmin solmimia kansainväliseen lakiin 
kuuluvia sopimuksia. Siinä ei ole sinäl-
lään mitään hyväksyttävää. Siitä tietysti 
seuraa se, että muiden maiden täytyy 
miettiä, mitä sitten tehdään.

Putinin suosio ja vallassa 
pysyminen ei edellyttänyt 
mitään valloituspolitiikkaa.

Oliko sen tarkoitus kenties nostaa kan-
sallistunnetta tai kääntää huomio pois 
kotimaan sisäisistä ongelmista?
Valtaenemmistö venäläisistä aivan var-
masti on sitä mieltä, että Krim, joka kui-
tenkin oli vain suurin piirtein 200 vuotta 
Venäjän osa, on venäläinen. Kuvaavaahan 
on myös se, että oppositiojohtajista Na-
valnyi sanoi julkisesti Krimin olevan osa 
Venäjää ja se tulevan pysymään osana Ve-
näjää. Venäjän sisäpolitiikassa myöskään 
vaatimus siitä, että Krim pitäisi palauttaa 
Ukrainalle, ei kohtaa minkäänlaista myö-
tämielisyyttä.

Putinin valta on varmasti niin lujassa, 
että se ei edellyttänyt mitään tällaista 
valloituspolitiikkaa ja kansallistunteen 
hurmoksen nostattamista.
Ei. Mutta ei hänen suosionsa ole tästä 
myöskään millään tavalla kärsinyt. Vii-
meksi kun tarkistin, niin Levada-keskuk-
sen esitettyä klassisen kysymyksen, että 
jos ensi sunnuntaina pidettäisiin presi-
dentinvaalit, niin ketä äänestäisitte, 87 
prosenttia kansalaisista sanoi, että ää-
nestäisimme Putinia. Seuraavalla sijalla 
oli kaksi henkilöä, jotka molemmat saivat 
neljän prosentin kannatuksen. Meidän 
täytyy lähteä siitä olettamuksesta, että 
Putin on Venäjän johtaja niin kauan kuin 
henki pihisee.

On aika huolestuttavaa ja suorastaan 
pelottavaa, että tällä tavalla kaikkien 

”EIHÄN UKRAINA OLLUT KOSKAAN LIITTYMÄSSÄ EUROOPAN UNIONIIN 
EIKÄ NATOON.”
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VENÄJÄN ENERGIASEKTORI ON NELJÄNNES BKT:STÄ JA SE TUO KAKSI 
KOLMASOSAA VIENTITULOISTA.

kansainvälisten sääntöjen vastaisesti 
toimiva valtionpäämies nauttii noin 
suurta kansansuosiota.
Ilman muuta. Mutta siitä on seurauksena 
se, että ulkomaat tosiasiallisesti ajattele-
vat Krimin liittämisen Venäjään olevan 
tapahtunut tosiseikka, jota ei pystytä 
enää peruuttamaan millään tavalla. Tie-
tysti ei suositella matkustamista Krimille, 
ei mennä tapaamaan venäläisiä poliitik-
koja Krimille ja kaikkea tällaista, mutta 
tapahtuneeksi tosiseikaksi se nyt kuiten-
kin yleensä katsotaan.

Ulkomaat pitävät Krimin 
liittämistä Venäjään 

tapahtuneena tosiseikkana.

VENÄJÄN TALOUDESSA ON PALJON 
MUUTAKIN KUIN ENERGIASEKTORI
Venäjä on edelleen raaka-aineita tai pe-
rustuotteita ja varsinkin energiaa vievä 
maa. Viennistä yli neljä viidesosaa on 
raaka-aineita ja tuonnista vielä suu-
rempi osa teollisuustuotteita. Sopisiko 
Venäjä paremminkin öljyntuottajamai-
den kuin suurten nousevien talouksien 
eli BRIC-maiden seuraan?
Jotta tämä kuva olisi tarpeeksi epäselvä, 
niin kannattaa muistaa se, että Maail-
manpankki laskee Venäjän nykyään kor-
kean tulotason maihin. Se taisi muuttaa 
luokitteluaan aikaisemmin tänä vuonna. 
Venäjä oli korkeamman keskitulotason 
maa sitä ennen. 

Tämä on tietysti monimutkainen 
asia. Ensimmäinen asia, joka kannattaa 
muistaa, on se, että näihin muihin raaka-
aineiden viennistä riippuvaisiin maihin 
kuuluvat mm. Norja, Australia ja Kanada. 
Ero on tietysti se, että Norja, Australia ja 
Kanada olivat vakiintuneita demokrati-
oita ja jopa Norja pohjoismainen hyvin-
vointivaltio ennen kuin niistä tuli rikkai-
ta. Sitten meillä on tietysti sellaisia maita, 
joilla ei oikeasti ole mitään muuta kuin 

öljy tai kaasu, siis Nigeriaa, Venezuelaa 
ja kaikkea sellaista. 

Venäjä poikkeaa useimmista näis-
tä raaka-aineiden viennistä riippuvista 
maista siinä, että siellä on iso väestö, 
144 miljoonaa ihmistä. Väkiluku ei ole 
supistunut 7–8 vuoteen, toisin kuin 
helposti ymmärretään. Se tarkoittaa 
sitä, että alle kaksi prosenttia Venäjän 
työpaikoista on raaka-aineiden maas-
ta ottamisessa ja kuljettamisessa. Kun 
energiasektori on tällä hetkellä kaiken 
kaikkiaan jotain 25 prosenttia bkt:sta, 
niin yksinkertainen Elon laskuoppi tie-
tysti sanoo, että jos Venäjä yrittäisi tulla 
toimeen pelkästään energiasektorin va-
rassa, niin sitten kansalaisten elintason 
pitäisi laskea neljäsosaan siitä mitä se on 
tällä hetkellä. Mutta toisaalta kun se sek-
tori ei juurikaan tuota työpaikkoja, niin 
se kuitenkin tuottaa vientitulot – niistä 
öljy ja kaasu taisivat tuoda 68 prosent-
tia viime vuonna – ja puolet federaation 
budjettituloista. 

Öljy ja öljytuotteet ovat kaikista 
energian vientituloista noin kaksi 
kolmasosaa. Öljytuotteiden osuus on 
kasvanut, mutta se tarkoittaa lähinnä 
dieselin viemistä, eli sen verran on 
kuitenkin jalostusarvoa lisätty viime 
vuosina. Kaasu on noin kolmasosa niistä 
tuloista. Eli energiasektorin merkitys Ve-
näjän taloudessa on hyvin epäsuhtainen 
riippuen siitä, katsotaanko rahan ansain-
takykyä vai kykyä tuottaa työpaikkoja.

Tällaisissa väkirikkaissa maissa koti-
markkinat, jossa on kaikki muu, ovat 
aika isot.
Kyllä. Ne ovat aika isot, ja se kannattaa 
muistaa, että työpaikkojen kannalta kat-
sottuna Venäjä ei todellakaan ole pelkäs-
tään energiasektoria. Totta kai kotimark-
kinatuotanto on hirveän tärkeää. Mutta 
se tarkoittaa silloin sitä, että meidän ei 
varmaankaan tarvitse olla kauhean huo-
lestuneita energiasektorin työpaikkojen 
kilpailukyvystä. Venäläisten sen sijaan 

täytyy olla huolestuneita niiden muiden 
työpaikkojen kilpailukyvystä. Silloin he 
joutuvat tekemään sen perustavaa laatua 
olevan valinnan, minkä osan taloudesta 
he haluavat olevan avoimessa sektorissa 
ja minkä osan jollakin tavalla suojellussa 
sektorissa.

Mitä siinä sitten katsotaan? Kun 
viime vuosikymmenellä noin viidesosa 
investoinneista rahoitettiin ulkomailta 
käsin – siitä tosin enemmistö on luulta-
vasti venäläistä rahaa, joka kierrätetään 
– ja viime vuonnakin tämä ulkomaisten 
investointien osuus kaikista investoin-
neista oli 17 prosenttia, niin sillä tavalla 
mitattuna Venäjä on kuitenkin huomatta-
van avoin kansantalous. Nyt kun protek-
tionismi selvästi kasvaa ja kilpailukyvyn 
testiin ei haluta mennä kauhean paljoa, 
niin joudutaan vastakkain sen kysymyk-
sen kanssa, että kun ääritapauksessa 
ulkomaisten investointien osuus supis-
tuu voimakkaasti, niin mistä ne inves-
toinnit rahoitetaan? Lähinnä sitten on 
tarjolla valtion budjetti, jota kautta on 
rahoitettu noin viidesosa kaikista inves-
toinneista.

Nythän näitä vastapakotteita on puo-
lusteltu myös sillä, että sitä kautta 
edistetään kotimaista tuotantoa, joka 
korvaa tuontia.
Putin on ollut hyvin suorasanainen sen 
suhteen. Hän sanoo, ettei näissä vasta-
pakotteissa ole niinkään kysymys vasta-
pakotteista vaan kotimaisen tuotannon 
suojelemisesta. 

Venäläisten kuluttajien on 
vaikea luopua tuontituotteiden 

brändeistä.

Onnistuuko se?
Kuitenkin tuonnin osuus kulutuksesta 
on ollut perinteisesti noin 30 prosentin 
luokkaa, joten ei sitä ihan helposti jäte-
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tä siitä pois. Suuri osa venäläisistä on 
tottunut ulkomaisiin tuotemerkkeihin 
– McDonaldsiin, Valion juustoihin ja 
kaikkeen sellaiseen. Kyllä kansalaisten 
on vähän vaikea luopua näistä brändeis-
tä, joihin he ovat tottuneet. Maatalous-
tuotannossa Venäjällä pitäisi olla oikeasti 
hyvät mahdollisuudet.

Mutta monet heistä eivät pidä kotimai-
sia maataloustuotteita niin laadukkaina 
kuin esimerkiksi suomalaisia…
…paitsi että se vähän riippuu, millä mie-
lialalla heiltä kysytään, koska he ovat toi-
saalta kauhean huolestuneita geenima-
nipulaatiosta ja kaikesta sellaisesta, kun 
heiltä kysytään sopivalla tavalla. Venäjä 
on nyt maailman kolmanneksi suurin vil-
janviejä Kanadan ja Australian jälkeen. 
Se vie rehuvehnää, siis alhaisen hintata-
son maataloustuotteita. Kun Venäjällä on 
kuitenkin ostovoimaiset kaupungit, niin 
sillä pitäisi olla mahdollisuudet kehittää 
kotimarkkinoilleen ja sitten vientiinkin 
esimerkiksi luomutavaraa kolminker-
taisella hinnalla. Siinä suhteessa Venä-
jän mahdollisuuksien pitäisi olla paljon 
paremmat kuin Ukrainassa, jonka kau-
pungeissa ei ole sitä ostovoimaa, jonka 
varaan sitä voisi alun perin rakentaa. 
Maataloustuotteissa pitäisi minun mie-
lestäni olla mahdollisuutta.

Teollisuus on kuitenkin aika heikosti 
kehittynyttä.
Kyllä. Ajatellaan nyt tyypillistä venäläistä 
keskiluokkaista kotitaloutta: mitkä oli-
sivat ne kotimaiset teollisuustuotteet, 
joita se haluaisi ostaa? Ne ovat tietysti 
kotimaassa koottuja autoja, mutta siellä-
hän melkein kaikki komponentit tulevat 
ulkomailta.

Investointitavarat tulevat myös ulko-
mailta.
Tietysti. Kun taloja rakennetaan, niin 
sementtiä ei kannata tuoda ulkomailta, 
paitsi mahdollisesti Suomesta.

MIKSI VENÄJÄ EI OLE TEOLLISTUNUT 
UUDELLEEN?
Onko Venäjän epäonnistuneen teollis-
tumisen takana jonkinlaista Hollannin 
tautia1, eli että energiasektori on syönyt 
sen kilpailukykyä?
Minä en siihen Hollannin tautiin hir-
veästi usko Venäjän tapauksessa. En-
sinnäkin sen takia, että IMF, joka vir-
kansa puolesta tekee näitä arvioita, on 
sitä mieltä, että Venäjän rupla on ollut 
suurin piirtein tasapainotasollaan vii-
meiset 10–20 vuotta. Toisaalta kyllähän 
Venäjän teollisuuden kilpailukyvyttö-
myys on reaalista eikä hintakilpailuky-
vyttömyyttä. Eihän meistä kumpikaan 
ostaisi Lada-autoa sen takia, että se olisi 
10–20 prosenttia halvempi kuin mitä se 
on tällä hetkellä.

Neuvostoliiton aikaisen 
aseteollisuuden 

tilalle ei ole syntynyt 
kilpailukykykyistä uutta 

teollisuutta.

Neuvostoliiton aikana jäätiin niin pal-
jon jälkeen, että sen kiinnikurominen 
on ollut vaikeaa.
Neuvostoliiton suunnittelumallihan 
perustui painopistesuunnitteluun, pri-
orisointiin. Sen prioriteetit olivat so-
tateollisuus ja kaksoiskäyttöteollisuus, 
ja muut jäivät sisarpuolen asemaan. 
Vähän huomiota, vähän ja huonompia 
raaka-aineita, huonompaa työvoimaa 
kuin sotateollisuudessa. Nyt oikeasti so-
tateollisuutta ei perinteisessä mielessä 
enää tarvita. 1980-luvun loppupuolella 
oli vuosia, jolloin Neuvostoliiton ilma-
voimat saivat 400 lentävää härveliä vuo-
dessa. 1990-luvulla oli vuosia, jolloin ne 
saivat kaksi lentävää härveliä vuodessa. 
Prioriteettien muuttuminen on ehkä se 
mahtavin muutos, jota Venäjän talous 
on merkinnyt verrattuna Neuvostoliiton 

talouteen. Aseteollisuus ajettiin alas tie-
toisesti, ja sen tilalle ei sitten vaan tullut 
muuta kilpailukykyistä teollisuutta. Sitä 
voidaan miettiä, mistä se johtuu.

Kuitenkin on ollut suunnitelmia ja oh-
jelmia, mutta ei ole toteutettu.
On ollut, ja se johtuu osittain siitä, että 
Venäjän valtio on tyypillisesti heikko. 
Vahva valtio pystyy määrittelemään ta-
voitteet ja jollakin johdonmukaisella ta-
valla pyrkiä toteuttamaan ne. Venäjä on 
ollut heikko valtio sikäli että kyllähän 
siellä papereita on tuotettu ties kuinka 
paljon. Venäläinen sanonta, että pumaka 
on pumaka ja praktiikka on praktiikka, 
pitää edelleenkin paikkansa. Osa näistä 
papereista on ollut ihan hyviä. Mutta kun 
on heikko valtio, se ei pysty määrittele-
mään tavoitteitaan eikä ajamaan niitä 
läpi.

Mikä on ollut ryöstökapitalismin tai 
mafian rooli häiritsemässä kehitystä?
Olihan se tietysti varsinkin 1990-luvul-
la, jolloin todellakaan valtio ei pystynyt 
saamaan aikaiseksi esimerkiksi energia-
sektorin tosiasiallista verottamista. Öljyn 
hintahan oli 1990-luvulla erittäin alhai-
nen, se täytyy muistaa. 

Surullinen anekdootti kai on se, 
että kun Boris Fedorov oli kahteen ker-
taan valtiovarainministerinä 1990-lu-
vulla, hänen keskeinen tavoitteensa 
oli – hän oli Stolypinin2 suuri ihailija 
ja kirjoitti sitten myöhemmin Stolypi-
nin elämänkerrankin vahvan valtion 
ja modernisoinnin lähteenä – ja hän 
yritti saada energiasektorin kunnolla 
verotettavaksi, käytännöllisin seuraus 
oli kai se, että Fedorovin koira myrky-
tettiin. Sehän on Putinin hallinnon yksi 
eittämättömiä aikaansaannoksia, jota 
ei koskaan pidä unohtaa, että kun viime 
vuosikymmenellä yhtäkkiä öljyn hinta 
kymmenkertaistui – aivan käsittämätön 
muutos – niin se saatiin myös kunnolla 
verotettavaksi.

VENÄJÄN HEIKKO VALTIO EI OLE PYSTYNYT AJAMAAN LÄPI UUSIA 
TAVOITTEITA.
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MISTÄ JOHTUI VENÄJÄN NOPEA KASVU JA 
SEN ROMAHDUS?
Se oli varmaan keskeisiä syitä siihen, 
että 1990-luvun lopun kriisin jälkeen 
Venäjä kasvoi monta vuotta aika kovaa 
vauhtia.
Kyllä, mutta siihen on olemassa muitakin 
syitä. Ilmeisesti on hirvittävän hankalaa 
arvioida, mikä on ulkoisten ja sisäisten 
tekijöiden suhde. Ulkoisista tekijöistä 
se, että maailmantalous kasvoi ilmeisesti 
nopeammin kuin koskaan aikaisemmin 
sen jälkeen kun Aatami ja Eeva saivat 
ensimmäisen lapsensa, tarkoitti sitä, että 
energian hinta nousi kymmenkertaisek-
si. Rahaa oli rajattomasti saatavissa ja 
venäläisten näkökulmasta negatiivisella 
hinnalla, koska rupla vahvistui reaalises-
ti hyvin nopeaa vauhtia. Kyllähän se on 
tärkeä seikka, mutta Jouko Rautava ja 
muut, jotka ovat yrittäneet tätä arvioida, 
ovat kuitenkin päätyneet sille kannalle, 
että enemmistö tästä kasvusta perustui 

kotimaisiin tekijöihin. Vientitulojen ja 
säästämisen ohella se, että viime vuo-
sikymmenellä edesautettiin talouden 
muuttumista rahataloudeksi, on ilman 
muuta Putinin hallinnon toinen suuri 
aikaansaannos. Ei siihen tarvittu mitään 
muuta kuin ihan normaali talouden va-
kauttaminen.

Energian hinnan voimakas 
nousu ja rahatalouteen 

siirtyminen vauhdittivat 
Venäjän talouskasvua.

Sitten tuli finanssikriisi ja romahdus. 
Vuonna 2009 Venäjän bkt supistui 
suunnilleen yhtä paljon kuin Suomen-
kin eli reilut 8 prosenttia. Vielä joulu-
kuussa 2012 Putin asetti Venäjän kasvu-
tavoitteeksi 5 prosenttia. Se vaikuttaa 
nyt aika epärealistiselta. Siitä oltiin jää-

mässä kauaksi ilman Ukrainan kriisiä ja 
pakotteitakin. 
Kyllä. Taloustieteilijät, jotka yrittävä ar-
vioida tällaisia asioita, olivat viime vuo-
sikymmenellä sitä mieltä, että kasvupo-
tentiaali on 5 prosenttia. Sitten kun öljyn 
hinta nousi niin tavattomasti, toteutunut 
kasvu nousi 7 prosenttiin. Viime vuosina 
tehdyt ennusteet tai arviot tulevien 10–15 
vuoden kasvupotentiaalista ovat 2 pro-
sentin paikkeilla. Nämä ovat Venäjän ta-
louskehitysministeriön, Suomen Pankin, 
IMF:n ja ties kenenkä arvioita. Jos nyt 
öljyn hinnan halpeneminen osoittautuu 
pysyvämmän laatuiseksi, niin toteutuva 
kasvu on siellä ehkä yhden prosentin 
paikkeilla. Kun siihen tulevat päälle 
sanktiot ja poliittinen epävarmuus ja 
markkinoiden hermostuminen ja kaikkea 
tällaista, niin sitten ollaan nollatasossa.

Öljyn hinta on laskenut viime aikoina 
roimasti ja saattaa olla menossa vie-
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lä alaspäin. On jonkin verran viljelty 
salaliittoteoriaa, että Yhdysvallat ja 
Saudi-Arabia olisivat sopineet öljyn 
hinnan alentamisesta alle Venäjän ( ja 
Iranin) kipurajan. Ilmeisesti tähän liit-
tyen Putin varoitti vajaa viikko sitten, 
että maailmantalous romahtaisi, jos 
öljy putoaisi 80 dollariin. Hän ilmei-
sesti sekoitti Venäjän ja koko maailman 
talouden. BOFITin tuoreen viikkokat-
sauksen arvio on, että kuitenkin vaikka 
Venäjän budjetti perustuu 100 dollarin 
hinnalle, niin reservirahastojen avulla 
tällä tasolla millä nyt ollaan voidaan 
elää vielä pari vuotta. Siihenhän auttaa 
myös ruplan heikkeneminen. 
Ruplan heikkeneminen monesti unohde-
taan tässä yhteydessä. Sehän tarkoittaa 
sitä, että entistä pienemmät öljytulot 
kääntyvät entistä suuremmaksi määräk-
si ruplia. Valtiovarainministeriön menot 
Venäjällä ovat kuitenkin ruplissa eivätkä 
dollareissa. Ensimmäinen seikka kai on 
se, että emmehän me voi kuvitella realis-
tisesti, että öljyn hinta enää paljoa tuosta 
laskisi, koska sillä tulevat rajatuotanto-
kustannukset vastaan. Nimenomaan 
Yh  dysvalloissa se menee kannattamat-
tomaksi, ja sitten öljyn tarjonta laskee, 
ja siihen öljyn hinta reagoi ylöspäin. 
Riippuen kentästä, josta puhutaan, Yh-
dysvalloissa rajatuotantokustannukset 
ovat 60–80 dollaria eli aika korkeat.

Sanktiot, poliittinen 
epävarmuus ja etenkin 
öljyn hinnan lasku ovat 

romahduttaneet Venäjän 
kasvupotentiaalin.

Finanssikriisissä öljyn hinta putosi het-
kellisesti 35 dollarin tasolle.
Se voi hetkellisesti pudota, mutta ei ku-
kaan tuota tappiolla pitkää aikaa. Toinen 
seikka on se, että tosiaankin käsitys siitä, 
että Venäjä pystyy näiden vararahastojen 

turvin pari kolme vuotta sinnittelemään 
ihan kohtuullisesti, on yleisesti jaettu. 
Hyvin erilaisia näkemyksiä edustavat ve-
näläistaloustieteilijät ovat suurin piirtein 
tätä samaa mieltä. 

VENÄJÄN VAIHTOEHDOT OVAT 
HUONOJA
Venäjän hallitus joutuu huomattavan 
kiinnostavaan ongelmaan, mitä menoja 
tässä priorisoidaan, koska kokonaisme-
noja ei kuitenkaan voida kasvattaa. Venä-
jän federaation budjetti yksinkertaistaen 
käyttää rahaa vain kolmeen tarkoituk-
seen. Siellä ovat tietysti sotilaalliset ja 
turvallisuusmenot. Turvallisuusmenot 
ovat yhtä isoja kuin sotilasmenot. Siellä 
ovat sosiaalimenot, ennen kaikkea eläk-
keet, noin kuutisen prosenttia bkt:sta 
siirretään eläkerahastoon budjetista joka 
vuosi. Sitten siellä ovat julkisen sektorin 
työntekijöiden palkat. Juuri muuhun ei 
budjetissa rahoja käytetä, mikä on koh-
tuullisen ällistyttävä tosiseikka sinällään.

Joudutaan miettimään, mitä tässä 
priorisoidaan. Kaikille on luvattu lisää, 
mutta millään tempulla ei kaikille voida 
antaa lisää. Luulen, että tässä tulee ole-
maan se karu perusasia, että eläkeläiset 
ovat Venäjän suurin äänestäjäryhmä, 
eikä heiltä oikein voi leikata, koska mikä 
tahansa Venäjän poliittinen tulevaisuus 
onkaan, niin kyllä siellä vaaleja tullaan 
pitämään. Julkisen sektorin työntekijät 
on toiseksi suurin äänestäjäryhmä – 
sieltäkään ei voi kauhean paljon leikata. 
Kenraaleita on vain 2 000, eikä taida olla 
enää senkään vertaa, koska niiden luku-
määrää on vähennetty. Kyllä yksinkertai-
nen vaalimatematiikka sanoo, että se on 
sitten sotilasmenot jälleen kerran, josta 
karsitaan. Sehän on vastoin kaikkia lu-
pauksia ja aikomuksia. Sehän on Venäjän 
25-vuotisen historian hämmästyttävin 
tosiseikka, kuinka heikko intressiryhmä 
nämä kenraalit ovat olleet. Vanhat lelut 
ovat tietysti olemassa, mutta uusia leluja 
he eivät ole enää saaneet.

Siis sotilasvallankaappauksen vaara on 
aika pieni. Valta on turvallisuusviran-
omaisten puolella.
Heillä on jo valta tällä hetkellä aika suu-
relta osalta. Putin on sieltä lähtöisin. 
Armeijan tila Venäjällä on niin huono, 
että joudutaan ihan oikeasti miettimään 
sen toimintakykyä. Voidaan lähettää 
vähäpuheisia eliittijoukkoja Pihkovasta 
ja jostain muualtakin Ukrainaan, mutta 
niitä eliittijoukkoja on vain muutama 
kymmenen tuhatta.

Kaiken kaikkiaan kuitenkin öljyn hin-
nalla painostaminen ei kovin helposti 
toimi.
Minä olisin sillä kannalla, että sen enem-
pää Yhdysvaltain kuin Saudi-Arabian-
kaan ulkopoliittisissa prioriteeteissa 
Venäjä ei nyt ole ihan kaikkein korkeim-
malla, niin kuin Obaman toiminnasta 
selvästi nähdään. Jos olen oikein ym-
märtänyt, niin Yhdysvaltain mahdollisen 
seuraavan presidentin Hillary Clintonin 
monisataasivuisissa muistelmissa Venä-
jä mainitaan kerran. En ollenkaan usko, 
että Yhdysvallat ja Saudi-Arabia pitäisi-
vät Venäjää niin tärkeänä tekijänä, että 
ne heiluttaisivat koko maailmantaloutta 
pystyäkseen painostamaan Venäjää.

Pääomapako ja maastamuutto Venä-
jältä ovat kiihtyneet ennätyslukemiin. 
Voisiko maan talous tai Putinin valta 
romahtaa niihin?
Pääomapako on hankala termi, jota ei 
ehkä pitäisi käyttää. Suuri, ellei suurin 
osa pääoman ulosvirtauksesta tarkoittaa 
sitä, että venäläiset, varsinkin yritykset 
muuttavat ruplavarojaan vieraaksi valuu-
taksi, joka sitten talletetaan venäläiseen 
pankkiin. Toinen osa on yritysten ulko-
maisen velan nopeutettua maksamista. 
Ja sitten on sitä mitä voidaan oikein 
kutsua paoksi. Jos valuuttavarannon 
koko laskee kovin alas, on pakko yrittää 
setelirahoitusta. Mitä siitä seuraisi, se 
on epäselvää. Myös maastamuuttoon on 

KOSKA LEIKKAUKSIA EI VOIDA TEHDÄ ELÄKKEISIIN EIKÄ JULKISELLE 
SEKTORILLE, NIITÄ ON TEHTÄVÄ SOTILASMENOIHIN.
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suhtauduttava varovaisesti. Jotkut tut-
tavani ovat myös muuttaneet pois, usein 
sanoen että palaavat kun Putin ei enää 
ole vallassa. 

Sanktioilla voidaan haitata 
Venäjän taloutta muttei saada 
sitä vetäytymään Ukrainasta.

Olet edustanut sitä kantaa, että sankti-
ot ovat olleet tehottomia ja että niillä ei 
saada Venäjää vetäytymään varsinkaan 
Krimiltä tai Itä-Ukrainasta.
Ei missään nimessä saada. Täytyy erottaa 
kaksi tekijää, joista ensimmäinen on se, 
että kyllähän sanktioilla voidaan – jos ne 
ovat voimassa tarpeeksi kauan, esimer-
kiksi vuosikausia, sanotaan seuraavat 
5–10 vuotta – saada aikaan haittaa Ve-
näjän talouteen ilman muuta, varsinkin 
rahoitusmarkkinasanktioilla. Mutta ei 
niillä vaikuttavuutta ole siinä mielessä, 
että voitaisiin saada aikaan Venäjän ulko-
politiikan muutos. Päinvastoin jos näillä 
sanktioilla on jotain vaikutusta Venäjän 
politiikkaan, se tarkoittaa politiikan tiuk-
kenemista. 

Vielä pahempaa: jos ne johtaisivat Pu-
tinin väistymiseen vallasta, niin tilalle 
voisi tulla joku toinen, joka olisi vielä 
pahempi. 
Ilman muuta. Jos ajattelee nationalis-
tis-patrioottista venäläistä ajattelu-
tapaa, miten se tällä hetkellä analysoi 
tilannetta, niin ilman muuta se on sillä 
kannalla, että Putin on ollut päättämä-
tön, epäröivä, päätöksentekokyvytön 
ja epäjohdonmukainen. Kuka tahansa 
sitten tuleekaan seuraavaksi johtajaksi 
– jos Putin ei osoittaudu elinikäiseksi 
presidentiksi, mikä on kuitenkin minun 
perusolettamukseni – niin hän pyrkii 
olemaan johdonmukaisempi, tiukempi, 
konservatiivisempi, enemmän länsivas-
tainen kuin mitä Putin on ollut.

Jos Putin joutuu väistymään, 
niin tilalle voi tulla häntäkin 

tiukempi johtaja.

Siis tilanne on niin toivoton, että näil-
lä sanktioilla ei saada mitään aikaan. 
Ymmärretäänkö tätä, vai onko ollen-
kaan teon tekemisen aikomustakaan, 
että sanktioilla jotain saavutettaisiin? 
Onko pelkkää silmänlumetta ja EU:n 
äänestäjien tyynnyttelyä, että tässä 
yritetään tehdä jotain, vaikkei oikeasti 
uskota siihen?
Kuitenkin lähtökohtana täytyy olla se, 
että jotainhan täytyy tehdä. Jollain taval-
lahan meidän täytyy osoittaa, ettemme 
hyväksy kansainvälisen oikeuden törkei-
tä loukkauksia. Ja ei siinä oikein paljon 
muita vaihtoehtoja sitten ole. 

Koskaan aikaisemmin ei ole sank-
tioitu maata, joka olisi niinkin iso maail-
mantaloudessa kuin Venäjä, ja jolla olisi 
niin huomattava osuus ennen kaikkea 
energian tuotannossa ja sen viennissä. 
On hyvin vaikea löytää pienempienkään 
maiden osalta esimerkkejä, joissa sank-
tiot olisivat saaneet aikaiseksi toivotun 
poliittisen muutoksen. Ainoana esimerk-
kinä esitetään apartheidin lopettamista 
Etelä-Afrikassa. Mutta silloin tietysti 
täytyy muistaa, että a) Etelä-Afrikalla ei 
ollut yhtään kansainvälistä ystävää ja b) 
siellä oli erittäin voimakas kotoperäinen 
oppositioliike. Siitäkään muutoksesta 
on pikkaisen vaikea sanoa, että se johtui 
pelkästään tai edes ensisijaisesti sank-
tioista. 

Sanktioilla ei ole missään 
saatu aikaan poliittisia 

muutoksia.

Missään muualla tällaista haluttua 
vaikutusta ei ole saatu aikaiseksi. Kun 

koskaan aikaisemmin ei ole yhtä isoa 
ja yhtä maailmantalouteen integroitu-
nutta maata sanktioitu, niin miksi me 
uskoisimme, että nyt saataisiin jotain 
aikaiseksi?

KAAKKOIS-UKRAINAAN VOI MUODOSTUA 
JÄÄTYNYT KONFLIKTI
Lopputulos on sitten se, että tämä pat-
titilanne tai jäätynyt konflikti jatkuu 
Krimin ja Itä-Ukrainan suhteen.
Luulen, että Krimin suhteen on turha 
enää puhua jäätyneestä konfliktista. 
Se on Ukrainan menettämä maa. Aivan 
varmasti pääosa krimiläisistä hyväksyy 
tämän nykyisen tilanteen, ei vähiten sen 
takia, että heille on luvattu eläkkeiden 
kolminkertaistaminen ja suuret inves-
toinnit ja kaikkea tällaista. 

Siitä kannattaa olla huolestunut, 
tuleeko Itä- tai Kaakkois-Ukrainasta 
jäätynyt konflikti. Kaikkein pelottavin 
tulevaisuusskenaario, johon tutkijat ovat 
kiinnittäneet huomiota, on se, mitä he 
kutsuvat Somalia-skenaarioksi. Itse asi-
assa Libanon 1990-luvulla-skenaario oli-
si parempi esimerkki, koska poliittisesti 
ja sotilaallisesti, toisin kuin Somalialla, 
Kaakkois-Ukrainalla on isoveli. Mutta 
sitä me emme tiedä, onko Kaakkois-Uk-
rainalla taloudellisesti isoveli, koska se 
tulisi maksamaan aika paljon enemmän 
kuin Krim, joka on pieni paikka, vähän 
yli kaksi miljoonaa ihmistä. Luulen, että 
syy, minkä takia Venäjä ilmiselvästi ei ole 
halukas liittämään Kaakkois-Ukrainaa 
itseensä, on se, että lasku olisi niin iso. 

Mutta meidän pitää olla huolestu-
neita siitä, että jos Venäjä ei halua elättää 
Kaakkois-Ukrainaa tulevaisuudessa, niin 
haluammeko me elättää sitä? Todennä-
köisesti emme.

Siis EU?
Niin. Sen kansainvälispoliittinen asema 
tulee olemaan hyvin epävarma tai epä-
selvä. Se tarkoittaa silloin sitä, että kaak-
koisukrainalaiset joutuvat itse keksimään 

VENÄJÄ EI HALUA ELÄTTÄÄ KAAKKOIS-UKRAINAA, MUTTA HALUAAKO 
EU:KAAN?
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HYVÄ ASIA SUOMELLE ON, ETTÄ TULEVAISUUDESSA VENÄJÄ TARVITSEE 
INVESTOINTEJA JA UUTTA TEOLLISUUTTA.

itselleen toimeentulologiikoita – salakul-
jetusta, huumeet…

…tai muuttaminen pois sieltä…
…jolloin meillä on yhtäkkiä tuossa puoli 
miljoonaa itäukrainalaista Eteläsatamas-
sa, tai paljonko heitä mahtaisi ollakaan. 
Onneksi viisumipakko on edelleen voi-
massa.

Osa heistä muuttaa Venäjälle.
Osa lähtee Venäjälle ja osa Länteen, 
koska se on jakautunut alue. Muutenkin 
valta-Ukrainan kanssa me joudumme tosi 
liemeen, koska joudumme ilmeisestikin 
elättämään heitä. Bkt supistuu tänä vuon-
na vähintään 10 prosenttia, mahdollisesti 
15 prosenttia. Vielä elokuussa viralliset 
ennusteet olivat 6–7 prosentin supistu-
mista. Teollisuustuotanto on romahtanut 
sähkön jakeluongelmien ja rautateiden 
kuljetusongelmien takia. Huomattava osa 
pääomakannasta Kaakkois-Ukrainassa 
on tuhoutunut, ja se tuhoutuminen jat-
kuu koko ajan. 

Meille tulee joka tapauksessa kak-
sinumeroinen summa miljardeja mak-
settavaksi, joka voidaan sitten kerätä 
IMF:ltä. Mutta sehän tarkoittaa vain 
sitä, että IMF-tuen prostituointi jatkuu, 
koska eihän Ukraina täytä mitään IMF:n 
ohjelmaehtoja. Tai sitten suoraan Brys-
selin pohjattomasta pussista, josta tiede-
tään, että se pohja on sattuneista syistä 
aika lähellä. Kuka sitten oikeasti pystyy 
elättämään ja haluaa elättää Ukrainan?

Vaikea kysymys. Kun tämä tilanne on 
nyt päätymässä tällaiseksi, niin onko 
tällä kaikella rohkaistu Venäjää aggres-
sioihin jollain muulla taholla? Sehän on 
härnännyt mm. ilmatilaloukkauksilla.

”Nykytilanne ei ole sellainen, 
mitä kukaan olisi alun perin 
halunnut tai suunnitellut.”

Joo, mutta luulen, että Venäjä katsoo nyt 
olevansa Ukrainassa liemessä, johon he 
eivät alun perin halunneet. Järkevästi 
ajatellen mikään valtio ei halua, että sen 
naapurissa on 1990-luvun Libanonin tai 
nyky-Somalian kaltainen paikka. Missään 
nimessä se ei halua, että Kaakkois-Uk-
raina tulisi heidän elätettäväkseen, koska 
öljyn hinnasta ja muista syistä johtuen 
ei heilläkään ylimääräistä rahaa niin 
kamalasti ole.

Siis nykytilanne ei ole sellainen, 
mitä kukaan olisi alun perin halunnut 
tai suunnitellut. Tämä ei ole ollut kenen-
kään hallinnassa oleva prosessi. Tässä ei 
ole kysymys mistään Vladimir Putinin 
nerokkaasta salajuonesta, jolla hän olisi 
saavuttanut jonkin tavoitteen, joka hänel-
lä on ollut. Hänen päättämättömyytensä 
ja epäröimisensä on perustunut hyvin 
tosiasioihin. On vähän vaikea nähdä, 
mikä olisi sitten ollut Venäjän kannalta 
hyvä ratkaisu, kun alun perin lähdettiin 
kuitenkin siihen, että kuviteltu Ukrainan 
länsisuuntautuminen halutaan pysäyttää.

SUOMEN JA VENÄJÄN TALOUSSUHTEIDEN 
TULEVAISUUS
Jos palaamme Suomen ja Venäjän väli-
siin taloussuhteisiin, niin mitä tässä uu-
dessa tilanteessa voidaan sanoa niistä? 
Miten tärkeänä Venäjä pitää edelleen 
Suomea, ja taas toisaalta mikä on jat-
kossa Venäjän taloudellinen merkitys 
Suomelle? Kutistuuko se paljonkin? 
Pysyvästi vai väliaikaisesti?
Jos aloitetaan asioiden poliittisesta puo-
lesta, niin se perusasiahan pitää edel-
leen paikkansa, että Suomi on Venäjän 
ongelmattomin naapurimaa. Meillä ei 
ole aidosti ratkaisemattomia ongelmia 
keskenämme olemassa. En myöskään 
pysty kuvittelemaan, että 70 000 Suo-
messa asustavaa venäläistä ryhtyisivät 
kapinoimaan tai mitään muuta vastaavaa, 
tällaista naurettavaa. 

Pitää edelleen paikkansa vanha 
viisaus, että Suomen kaltaiselle pienel-

le maalle onnellisin tilanne on se, kun 
millekään suurvallalle ei tule edes mie-
leen Suomen olemassaolo. Luulen, että 
ostosturismi Suomeen jatkuu edelleen. 
Tietysti on sääli, että tuonne Lappeen-
rantaan ei pääse niin kuin Ruotsin lau-
talla, koska se on keskeinen syy, miksi 
suomalaiset lähtevät ostoksille Tukhol-
maan. Kyllä se jatkuu, ja jollakin aikavä-
lillä sitten rupla vahvistuu uudestaan ja 
kaikkea sellaista. 

Jos asiat hoituvat jollakin järkeväl-
lä tavalla, niin kyllähän Venäjän uudel-
leenteollistuminen ja investointiasteen 
kohottaminen on väistämätön osa tule-
vaisuutta. Muuten tulevaisuus venäläis-
ten kannalta on tosi huono. Ja kun me 
olemme investointitavaroita tuottava 
kansakunta ja olemme tässä ihan naa-
purissa, niin sehän on hyvä asia meidän 
kannaltamme.  

Oletko sinä nähnyt mitään arviota, 
mikä olisi Suomen ja Venäjän välisen 
kaupan luonnollinen taso? Siihen vai-
kuttaa tietysti aika paljon se, lasketaanko 
tässä gravitaatiomallissa3 Venäjän keski-
pisteeksi Moskova vai Pietari. En tiedä, 
mutta kyllä voisin hyvin kuvitella, että 
tällainen 10 prosentin vientiosuus ei oli-
si kauhean kaukana siitä luonnollisesta 
tasosta.

Julkisuudessa ei ole juuri nähty täys-
päisiä venäläisekonomisteja selittä-
mässä näitä asioita. Olen ihmetellyt, 
onko heidät vaiennettu. Mistä löytyy 
paras asiantuntemus Sinun lisäksesi? 
BOFITista varmaan, mutta onko muita?
Surullinen tosiseikka on se, että kylmän 
sodan aikana Neuvostoliiton talouden 
tutkiminen perustui pitkälti tunne vihol-
lisesi-ajattelutapaan. Yhdysvalloista yksi 
kaveri väitti minulle, että 95 prosenttia 
kvantitatiivisesta Neuvostoliiton talou-
den tutkimuksesta oli CIA:n rahoittamaa 
suoraan tai välillisesti. Se viisi prosenttia 
oli sitten hän itse, koska häntä rahoitti 
DIA4 eikä CIA. [Naurua.] 
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Kun tämä tunne vihollisesi-motivaa-
tio sitten hävisi, niin uusia Venäjän ta-
louden asiantuntijoita ei kansainvälisesti 
ole juurikaan koulutettu. Se harrastus on 
hävinnyt aika perusteellisesti englanti-
laisista ja yhdysvaltalaisista yliopistois-
ta. Jos karkeasti lasketaan, niin minun 
kaltaisiani vanhoja Venäjän talouden 
yleisasiantuntijoita on Euroopassa noin 
neljä kappaletta, ja me olemme kaikki 
eläkeiässä. Hyvin vähän on sitten tosi-
aan nuorempia olemassa. Washingtonin 
think tankeissa, joita tunnen jonkin ver-
ran, on yhteensä kaksi Venäjän talouden 
asiantuntijaa, joista toinen on jo eläkeiäs-
sä. Surkeahan se tilanne siltä kannalta on. 
En tiedä, johtaako tämä nykyinen välien 
kiristyminen miedompaan versioon tästä 
tunne vihollisesi-ajattelutavasta.

Venäjän talouden 
yleisasiantuntijat ovat 

Lännessä käyneet hyvin 
vähiin.

Eikö ole venäläislähtöisiä ekonomiste-
ja, jotka työskentelevät jossakin länsi-
maisessa instituutissa?
Heitä on tietysti olemassa, mutta he eivät 
etupäässä tee tutkimusta Venäjästä. 

Kyllä on surkea tilanne!
Sellaisia on muutamia olemassa, jotka te-
kevät myös tutkimusta Venäjästä, mutta 
hyvin harvoja. Sehän on ihan kansainvä-
lisen taloustieteellisen julkaisupolitiikan 
yksi periaate, että yhtä maata koskevia 
tutkimuksia ei julkaista ykkösluokan 
lehdissä, ellei se maa ole Yhdysvallat tai 
mahdollisesti Kiina. Jos niissä Top10:ssä 
pystyy jotain Venäjää koskevaa julkaise-
maan, niin silloin sen paperin täytyy olla 
aika nerokas. •

Viitteet

1 Hollannin taudilla viitataan kehitykseen, jossa 

energian – Hollannin tapauksessa maakaasun – tai 

muun raaka-aineen vientimenestys johtaa teolli-

suuden kilpailukyvyn heikkenemiseen palkkojen 

nousun ja/tai kelluvan valuuttakurssin (ulko-

maankaupan ylijäämästä johtuvan) vahvistumisen 

kautta. – Toim.huom.

2 Pjotr Stolypin oli vuosina 1906–1911 tsaari Niko-

lai II:n pääministeri, joka sekä toteutti uudistuksia 

että tukahdutti oppositiota. – Toim.huom.

3 Gravitaatiomallissa kaupan laajuutta kahden 

maan välillä selitetään mm. niiden maantieteelli-

sellä etäisyydellä toisistaan. – Toim.huom.

4 DIA = Defense Intelligence Agency on Yhdys-

valtain puolustusministeriön alainen tiedustelu-

organisaatio


