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Kandidaatintyössä tutkitaan Venäjän valmistavan teollisuuden nykytilaa, miten 

se on muuttunut Venäjän lähihistoriassa ja mitkä valmistavan teollisuuden alat 

tulee kasvamaan Venäjällä lähitulevaisuudessa. Venäjän talous perustuu 

luonnonvaroihin, jotka muodostavat 90 % Venäjän kokonaisviennistä. 

Valmistavan teollisuuden osuutta on pyritty kasvattamaan koko Venäjän kohta 

25-vuotisen historian ajan, mutta tulokset ovat toistaiseksi melko heikkoja. Syitä 

tähän ovat muun muassa epäonnistunut tutkimus- ja kehitystyö niin yritys- kuin 

tutkimuslaitostasolla, laajasta luonnonvarojen viennistä aiheutunut niin kutsuttu 

Hollannin tauti ja Venäjällä valmistavaan teollisuuteen kohdistuvan paikallisen 

sijoittamisen niukkuus.Valmistavassa teollisuudessa Venäjällä on ollut 

vaatimattomasta viennin osuudesta huolimatta jatkuvaa kasvua tietyillä aloilla 

Neuvostoliiton hajoamisesta saakka. Etenkin autoala on kasvanut nousevan 

elintason ja paranevan infrastruktuurin myötä. Neuvostoliitolta peritty laaja 

aseteollisuus, sekä sen tueksi kehitetty tutkimus- ja kehitysprosessi, on vastannut 

suurimmasta osasta valmistavan teollisuuden vientiä. Luonnonvaroihin perustuva 

korkean arvonlisäyksen jalostus on ollut tähän asti niukkaa Venäjällä. Valtio 

pyrkii kuitenkin uudistumaan ja vähentämään riippuvuuttaan luonnonvaroihin, 

joten esimerkiksi metallin ja öljyn jalostamisessa on näillä näkymin tapahtumassa 

merkittävää kasvua tulevaisuudessa. 
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1 JOHDANTO 

 

Neuvostoliiton hajoamisen jälkeen Venäjän talous on kasvanut tasaisesti yli 20 vuotta. Syynä 

tähän ovat Neuvostoliitolta perityt valtavat luonnonvarat ja niiden keräys- ja jalostusprosessit. 

Venäjän elintaso ja kansainvälinen kilpailukyky ovat nousseet vapaiden markkinoiden 

sopeutuksen ja yksityistämisprosessin myötä niin paljon, että luonnonvarojen hyväksikäyttö ei 

ole enää avain kestävän kehityksen jatkamiseen. Työn yksikkökustannusten kasvu, 

uusiutuvien energiavarojen käyttöönoton jatkuva kasvu maailmanlaajuisesti, sekä tutkimus- ja 

kehitystyön heikko taso ovat ajaneet Venäjän teollisuuden uudistumisen pakon eteen. 

 

Tämän kandidaatintyön tarkoituksena on tutkia Venäjän valmistavan teollisuuden nykytilaa, 

sen osuutta kansainvälisen kilpailukyvyn tekijänä, sekä valmistavan teollisuuden 

tulevaisuuden näkymiä. Työmme perustana olemme käyttäneet OECD:n, yhdistyneiden 

kansakuntien ja maailman talousfoorumin tarjoamia tilastoja teollisuuteen ja kansainväliseen 

kilpailukykyyn liittyen. 

 

Analysoimme työssämme eri valmistavan teollisuuden alojen merkitystä Venäjän 

tulevaisuudelle kansainvälisen kilpailukyvyn näkökulmasta. Olemme tarkastelleet 

kansainvälistä kilpailukykyä Porterin kilpailukyvyn määritelmien, Maailman talousfoorumin 

ja YK:n kilpailukyvyn indeksien sekä valikoitujen teollisuuden kilpailukyvyn mittareiden 

avulla. Olemme rajanneet työstämme Venäjään kohdistuvan ulkopolitiikan ja siitä johtuvien 

ilmiöiden, kuten ruplan kurssin tai vientirajoitusten, tarkastelun. Tarkoituksenamme on 

rajoitusten avulla pureutua aiheeseen teollisuuden näkökulmasta. Työssä käsitellään pääosin 

valmistavaa teollisuutta, eli keski- ja korkean tason arvonlisäystä teollisuudessa. 

 

Selvitämme työssä aluksi mikä on Venäjän talouden nykytilanne yleisesti sekä pohdimme 

Neuvostoliiton ja lähihistorian vaikutusta siihen. Yleiskatsauksen jälkeen keskitymme 

valmistavan teollisuuden rooliin ja siihen, miltä sen tulevaisuus näyttää. Lopuksi olemme 

valinneet tarkasteluun muutamia valmistavan teollisuuden aloja, joiden koemme edistävän 

eniten Venäjän vaihdosta luonnonvarojen vientimaasta korkean arvonlisäyksen jalosteiden 

tuottajaksi. Nämä ennusteet pohjautuvat teollisuudenalojen historiaan, olemassa oleviin 

tuotannontekijöihin sekä niiden kehittymiseen tulevaisuudessa. 
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2 KILPAILUKYKY 

 

Kilpailukyvystä puhuttaessa tarkoitetaan maiden ja yritysten välistä kilpailua globaaleilla tai 

kansallisilla markkinoilla. Kilpailukyky on laajalti väitelty aihe, josta löytyy erilaisia 

määritelmiä alan kirjallisuudesta. Se on merkittävä osa-alue yritysten liiketoimintaa, koska 

harvalla toimialalla yritykset pääsevät nauttimaan monopolitilanteesta ja he joutuvat 

jatkuvasti muokkaamaan palvelutarjontaansa pärjätäkseen kilpailussa. Tässä luvussa 

käsitellään maan ja yritysten kilpailukykyä, sekä sen mittaamista. Maan kilpailukykyä 

kuvataan Porterin timanttimallin avulla, sekä Maailman talousfoorumin globaalin 

kilpailukyvyn raportin avulla. Kilpailukyvyn mittaamista tarkastellaan globaalin 

kilpailukyvyn indeksin, CIP-indeksin, sekä monien muiden mittareiden avulla. 

 

2.1 Kilpailukyvyn määritelmiä 

 

Porterin mukaan maan kilpailukyvyn tehtävä on tuottaa korkeampaa elintasoa kansalaisilleen. 

Elintason kasvattaminen riippuu eniten tuottavuuden kasvusta, eli tuotannonmäärän suhteesta 

tuotantopanoksiin. Kansakunnan tasolla kilpailukyvyn tärkein tekijä on tuottavuus ja sen 

jatkuva parantaminen. (Porter 1990, 37) 

 

OECD:n mukaan yksittäisen maan kilpailukyvyllä tarkoitetaan tuotteiden myyntitilanteessa 

aiheutuvia etuja tai haittoja kansainvälisillä markkinoilla (OECD 2015). 

 

Maailman talousfoorumin mukaan yksittäisen maan kilpailukyky on instituutioiden, 

politiikan, sekä muiden tekijöiden osuus, jotka määrittelevät maan tuottavuuden tason. 

Tuottavuuden taso taas määrittelee maan varallisuuden ja elintason, jonka maa voi saavuttaa. 

Se määrittää myös investoinneista saatavien tulojen tason kansantaloudessa, joka on 

merkityksellinen talouden kasvulle. Mitä suurempi talouskasvu on, sitä kilpailukykyisempi 

maa on. (Maailman talousfoorumi 2014, 4) 

 

Maailmanpankin julkaisemassa tutkimusraportissa (Haque 1995) määrittelee kansainvälisen 

kilpailukyvyn maan talouskasvuna ja kykynä nostamaa kansalaisten elintasoa ilman 
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maksuvaikeuksien lisääntymistä. Koska tuonti kasvaa tuotannon kasvaessa, tulee viennin 

kasvaa samassa suhteessa, jotta talouden tasapaino säilyy. Talouskasvun ja kansainvälisesti 

kilpailukykyisen viennin lisäksi tuotannon tehokkuuden kasvu on tärkeää maan 

kilpailukyvylle. (Haque 1995, 18) 

 

Atkinson (2013) määrittelee kilpailukyvyn perustuvan kykyyn viedä enemmän arvoa tuottavia 

hyödykkeitä ulkomaille, kuin tuoda maahan. Tässä määritelmässä kilpailukyky nähdään 

ylijäämäisenä vaihtotaseena, kunhan maahantuontia ei rajoiteta, eikä valuuttaa manipuloida 

poliittisin toimin. (Atkinson 2013) 

 

Lähes kaikille näille kilpailukyvyn määritelmille yhteistä on tuottavuuden tärkeys 

hyvinvoinnin ja kilpailukyvyn rakentamisessa. Kilpailukykyyn kuuluu oleellisesti myös 

menestyminen kansainvälisessä kaupassa, positiivinen vaihtotase, sekä tuotannon tehokkuus. 

Näiden määritelmien perusteella voidaan sanoa, että kilpailukyvyn saavuttaminen 

kansallisella tasolla vaatii joitakin näitä tekijöitä tai niiden kombinaatioita. 

 

2.2 Porterin kilpailukyvyn tekijät 

 

Porterin maan kilpailukyvyn tekijät, sekä niiden vuorovaikutussuhteet on havainnollistettu 

kuvassa 1. Porterin timanttimalli on kirjallisuudessa laajasti käsitelty viitekehys, joka pyrkii 

selittämään miksi tietyt maat tai toimialat ovat kilpailukykyisiä ja miksi toiset eivät ole. 
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Kuva 1.Kansallisen kilpailukyvyn tekijät. (Porter 1990) 

 

Porterin timanttimallissa kilpailukyvyn perustekijät vahvistavat toinen toistaan. Yhden tekijän 

tilanteen muutos vaikuttaa muihin tekijöihin. Mikäli yhden tekijän tilanne paranee, se voi 

luoda etuja myös muille tekijöille (Porter 1990, 116). Todellisuudessa joidenkin 

perustekijöiden väliset suhteet voivat olla vahvempia ja tärkeämpiä, kuin toisten (Porter 1990, 

187). Vain yhteen tai kahteen timanttimallin tekijään perustuva kilpailuetu on mahdollista 

luonnonvaroista riippuvaisilla aloilla, sekä aloilla, joissa ei tarvita kehittynyttä tekniikkaa tai 

osaamista (Porter 1990, 116). Porterin timanttimallissa on kyse lähtökohtaisesti yritysten 

kilpailukyvystä, jotka muodostavat kokonaisuuden kansallisen tason kilpailukyvystä. 

 

1. Tuotannontekijäolot 

 

Tuotannontekijät ovat panoksia, joita tuotannossa tarvitaan, kuten esimerkiksi työvoimaa, 

maata, raaka-aineita, pääomaa tai infrastruktuuria. Porterin mukaan (1990, 118–119) 

tuotannontekijäolot voidaan jakaa seuraaviin alaluokkiin: 

 

 Inhimilliset voimavarat: henkilöstön määrä, taidot, kustannukset, työajat, työmoraali. 

 

 Fyysiset voimavarat: Maat, vesistöt, raaka-aineet, mineraalit, sekä niiden saatavuus, 

määrä, laatu ja kustannukset. Maantieteellinen sijainti ja ilmasto kuuluvat myös 
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fyysisiin voimavaroihin. Sijainti voi olla etu tai haitta, riippuen kuinka kaukana ollaan 

tavarantoimittajista tai markkinoista. Pitkä etäisyys kasvattaa kuljetuskustannuksia ja 

vaikeuttaa liiketoiminnan osapuolien kanssakäymistä. 

 

 Tietovarat: tieteelliset, tekniset ja liiketoimintaan liittyvät tietokannat ja -varannot. 

Tietovaroja on yliopistoissa, tutkimuslaitoksissa, kirjallisuudessa, tutkimusraporteissa 

ja elinkeinoelämän järjestöissä. 

 

 Pääomavarat: elinkeinoelämän yritysrahoituksen määrä ja kustannukset.Näitä ovat 

erilaiset lainat, osakepääoma ja riskipääoma. Maan pääomavarantoon vaikuttaa 

säästämisaste, sekä pääomamarkkinoiden rakenne. 

 

 Infrastruktuuri: liiketoiminnan mahdollistavat järjestelmät, kuten liikenne, kuljetus- ja 

viestintäyhteydet, postipalvelut, maksujenvälitys, terveydenhuolto. Infrastruktuuri 

vaikuttaa myös asuntokantaan ja sitä kautta maan kiinnostavuuteen asuin- ja 

työpaikkana. 

 

Käytettävät tuotannontekijät riippuvat yrityksen toimialasta. Yritykset voivat saada 

kilpailuetua, jos niillä on mahdollisuus käyttää poikkeuksellisen halpoja tai laadukkaita 

tuotannontekijöitä. (Porter 1990, 119) 

 

Lähes kaikilla mailla on käytettävissä hyviä tuotannontekijöitä. Tärkeää kilpailukyvyn 

kannalta on se miten tehokkaasti niitä käytetään. Tehokkuuteen vaikuttaa menetelmät miten 

tuotannontekijöitä käytetään ja kuinka kehittynyttä tekniikkaa on käytössä. 

Tuotannontekijöiden hyvä saatavuus ei itsessään riitä kilpailukyvyn takaamiselle, vaan 

vaaditaan muidenkin tähtimallissa esitettyjen tekijöiden positiivisia vaikutuksia. (Porter 1990, 

119) 
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2. Kysyntäolot 

 

Kansallisen kysynnän kolme tärkeintä asiaa ovat kysynnän koostumus, laajuus ja mekanismit, 

joiden avulla kysyntä siirtyy ulkomaille. 

 

Kysynnän koostumuksella tarkoitetaan asiakkaiden tarpeiden luonnetta. Jos yrityksen 

kotimaan asiakkaat ovat valistuneita ja vaativia, tulee yrityksen innovoida entistä parempia 

tuotteita ja palveluja, sekä olla jatkuvassa vuorovaikutuksessa asiakkaiden kanssa, jolloin 

heidän tarpeidensa ennustaminen on helpompaa. Tällöin ulkomaalaisten yritysten on vielä 

vaikeampaa menestyä paikallisilla markkinoilla, eivätkä he tunne samanlailla asiakkaidensa 

tarpeita, kuin kotimainen yritys. (Porter 1990, 134) 

 

Kotimaan kysynnän laajuudella on erilaisia merkityksiä kansainväliselle kilpailukyvylle. 

Mikäli kotimarkkinoiden koko on iso, voi yrityksellä olla mittakaava- ja oppimisetuja 

siirtyessä globaaleille markkinoille. Mikäli kotimarkkinat ovat pienet, se saatetaan nähdä 

huonona asiana, koska se ajaa yritykset globaaleille markkinoille tai postitiivisena asiana, 

koska se pakottaa yrityksiä kansainvälisiksi. (Porter 1990, 138) 

 

Kysynnän siirtymisellä ulkomaille tarkoitetaan kansallisten asiakkaiden tuomaa näkyvyyttä 

ulkomailla. Yrityksen kansalliset asiakkaat saattavat olla kansainvälisiä yrityksiä. Nämä 

kansainväliset asiakkaat vievät yrityksen tuotteita ulkomaille ja sitä kautta luovat näkyvyyttä 

ja kansainvälistä kysyntää(Porter 1990, 144–145). Toinen tapa ulkomaisen kysynnän 

lisäämiselle on kotimaisten tapojen opettaminen esimerkiksi ulkomaalaisille opiskelijoille 

(Porter 1990, 145). 

 

3. Lähi- ja tukialat 

 

Kolmas maan kilpailuedun perustekijöistä on kansainvälisesti kilpailukykyisten lähialojen ja 

tukialojen läsnäolo (Porter 1990, 147). Lähi- ja tukialoilla tarkoitetaan aloja, jotka riippuvat 

tai hyötyvät toisistaan, esimerkiksi litium-akkujen kehitys hyödyttää sähköautoteollisuutta. 
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Mikäli maassa on kilpailukykyisiä lähialoja, tämä johtaa usein uusiin kilpailukykyisiin 

aloihin. Lähialojen yritysten tuotteet voivat olla toisiaan täydentäviä ja sen avulla toisen 

menestys näkyy molempien yritysten tuotteiden kysynnässä. Lähialojen yritykset voivat jakaa 

eri arvoketjun toimintoja keskenään. Jaettavia toimintoja voi olla tekniikan kehityksessä, 

valmistuksessa, jakelussa, markkinoinnissa tai huoltopalveluissa.  (Porter 1990, 152–153) 

 

Lähialan yritysten kulttuurien samanlaisuus helpottavat vuorovaikutusta ja tarjoavat 

mahdollisuuden tiedon ja tekniikan vaihtoon. Lähialan olemassaolo myös lisää 

todennäköisyyttä uusien mahdollisuuksien havaitsemiseen. Yhteistyö lähialan yritysten 

kanssa usein johtaa virallisiin liittoumiin. (Porter 1990, 153) 

 

Maalla on parempi todennäköisyys menestyä, mikäli sillä on kilpailuetua monilla lähialoilla. 

Todennäköisintä se on aloilla, joissa innovaatio tai olennaisten toimintojen jakaminen on 

tärkeässä roolissa. Lähialojen kilpailuedut riippuvat myös timanttimallin muista tekijöistä 

kuten tuotannontekijöistä ja kysyntäoloista. (Porter 1990, 154) 

 

4. Yrityksen strategia, rakenne ja kilpailutilanne 

 

Neljäs maan kilpailukyvyn perustekijöistä on ympäristö, jossa yrityksiä perustetaan, 

johdetaan ja organisoidaan. Ympäristö vaikuttaa yritysten strategiaan ja rakenteeseen, jotka 

vaihtelevat paljon eri maiden välillä. Maissa vallitsevat olot muokkaavat yrityksiä 

samanlaiseen muottiin, jolloin niiden käyttäytyminen on hyvin samanlaista.  (Porter 1990, 

155) 

 

Porterin mukaan mikään johtamisjärjestelmä ei ole yleispätevä. Useilla eri mailla on 

omanlaisensa suhtautuminen johtamistapaan, hierarkiaan, yksilöllisyyteen, työntekijöiden ja 

johdon väleihin, sekä muihin sosiaalisiin normeihin. Nämä maiden väliset erot aiheuttavat, 

joko kilpailuetuja tai haittoja kansainvälisessä kilpailussa. (Porter 1990, 155) 

 

Yritysten kansainvälisyyteen vaikuttaa kotimarkkinoiden kyllästyminen, tai sen pieni koko, 

kansainvälisten markkinoiden koko, sekä molempien markkinoiden kilpailutilanne. Myös 
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maissa vallitsevat asenteet matkustamista, kieltenopiskelua ja kielitaitoa kohtaan edesauttavat 

globaaleille markkinoille siirtymistä. Lisäksi valtiovallan harjoittama politiikka voi rajoittaa 

tai edesauttaa yritysten kansainvälistymistä. Yksi rajoittava tekijä on valuuttamääräykset, 

jotka rajoittavat suoria sijoituksia ja näin ollen heikentävät kansainvälistymistä. Kun taas 

maiden puolueeton politiikka voi edesauttaa kansainvälistymistä, kuten Ruotsin ja Sveitsin 

tapauksissa. (Porter 1990, 156–157) 

 

5. Sattuman ja valtiovallan merkitys 

 

Porterin mukaan sattumalla on ollut merkittävä rooli useissa menestyneissä toimialoissa. 

Tällaisia sattumia voi olla esimerkiksi keksinnöt, muutokset rahamarkkinoilla, kysyntähuiput- 

ja laskut, öljykriisit tai sodat. Sattumanvaraiset tapahtumat saavat aikaan epäjatkuvuutta, josta 

seuraa kilpailuasemien muutoksia. Se mahdollistaa uusien toimijoiden nousemista 

markkinoille, sekä vanhojen toimijoiden kilpailuetujen katoamista. (Porter 1990, 174) 

 

Valtiovalta vaikuttaa timanttimallin jokaiseen neljään perustekijään. Se voi vaikuttaa 

jokaiseen, joko positiivisesti tai negatiivisesti. Tuotantotekijäoloihin valtiovalta vaikuttaa 

muun muassa tukitoimien, pääomamarkkinoiden sääntelyn ja koulutuspolitiikan avulla. 

Vaikutus kysyntäoloihin on hienovaraisempi ja se näkyy tuotenormeina ja säädöksinä, jotka 

voivat vähentää tai edesauttaa paikallista kysyntää. Porterin mukaan valtiovalta vaikuttaa lähi- 

ja tukialoihin mainosmedioita valvomalla, sekä tukipalvelujen säätelyllä. Yritysten strategiaan 

ja rakenteeseen vaikuttaa maan harjoittama politiikka työ- ja elinkeinolainsäädännössä. Maan 

kilpailutilanteeseen valtiovalta vaikuttaa pääomamarkkinoiden sääntelyn, veropolitiikan ja 

kilpailulainsäädännön avulla. (Porter 1990, 177) 

 

Porterin timanttimallin neljä perustekijää pystyy vuorostaan vaikuttamaan valtiovallan 

harjoittamaan politiikkaan. Valtiovalta vaikuttaa maan kilpailuetuun merkittävästi, mutta se ei 

voi olla maan ainoa kilpailuedun lähde. Se vauhdittaa kilpailuedun saavuttamista tai 

menettämistä, mutta se tarvitsee timanttimallin muita perustekijöitä todellisen kilpailuedun 

saavuttamiseksi. (Porter 1990, 178) 
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2.3 Mittaaminen 

 

Kilpailukykyä voidaan mitata useilla eri tavoilla, jonka takia niitä on monenlaisia. Indeksien 

tarkoitus on koota kaikki kilpailukykyyn liittyvät tekijät maakohtaisesti ja vertailla niitä 

keskenään. Tunnetuimpia kilpailukyvyn indeksejä on Maailman talousfoorumin tekemä 

Globaalin kilpailukyvyn indeksi, joka on kuvassa 2. Lisäksi Institute for Management 

Development julkaisema The World Competitiveness Yearbook, sekä International Finance 

Corporation (IFC) julkaisema Business Competitiveness. 

 

Tässä kappaleessa käydään läpi maan kilpailukyvyn tekijöitä maailman talousfoorumin 

kilpailukykyindeksin avulla. Samat tekijät toistuvat useissa eri indekseissä, mutta erilaisilla 

mittaluvuilla. Maailman talousfoorumin kilpailukyvyn indeksissä käytetyt tiedot ovat peräisin 

kyselyistä, joita teetetään yritysjohtajilla ympäri maailmaa. Vuoden 2014 indeksiä varten 

kyselyn teki 14 000 yritysjohtajaa 148 eri maassa (Maailman talousfoorumi 2014, 85). 

Kappaleen lopussa käydään läpi myös CIP-indeksi, sekä muita teollisuuden kilpailukyvyn 

mittareita muun muassa tuottavuus, yksikkötyökustannus, sekä suorat ulkomaaninvestoinnit. 
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2.3.1 Maailman talousfoorumin kilpailukyvyn indeksi 

 

Kuva 2. Kilpailukyvyn indeksin muuttujat (Maailman talousfoorumi 2014). 

 

Maailman talousfoorumin kilpailukyvyn indeksissä mitataan 12 pilaria, jotka ovat: 

 

1. Instituutiot 

Maan instituutiot määrittelevät lainmukaisen toimintaympäristön, jossa yksilöt, yritykset ja 

hallitukset harjoittavat liiketoimintaa. Tällaisia instituutioita ovat muun muassa hallitus, 

poliisilaitokset, oikeuslaitos, armeija ja ministeriöt. Instituutioiden luoma vakaus on entistä 

tärkeämpää finanssikriisin, sekä poliittisen ilmapiirin muutoksen aiheuttaman epävarmuuden 

takia. Instituutiot vaikuttavat investointipäätöksiin, sekä yritysten tuotannon organisointiin 

muun muassa omistusoikeuden toteuttamisen tehokkuudella. Maan viranomaiset vastaavat 

byrokratian, korruption, läpinäkyvyyden ja oikeudenmukaisuuden toteutumisesta 

elinkeinoelämässä, sekä muissa yhteiskunnan toiminnoissa. (Maailman talousfoorumi 2014, 

4) 
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Instituutioiden vaikutusta maan kilpailukykyyn tarkastellaan muun muassa omistusoikeuden 

toteutumisella, korruptiolla, oikeuslaitoksen toiminnalla, julkisen hallinnon tehokkuudella, 

sekä maan sisäisellä järjestyksellä. 

 

2. Infrastruktuuri 

Kattava ja tehokas infrastruktuuri on merkittävä tekijä maan kilpailukyvylle. Kehittynyt 

infrastruktuuri pienentää maan sisäisten välimatkojen haittavaikutuksia, sekä parantaa 

yhteyksiä ulkomaan markkinoille. Satamien, junien ja lentorahdin avulla yritykset voivat 

hankkia raaka-aineita, palveluja ja työntekijöitä ulkomailta. Tietoliikenneverkkojen avulla 

yritykset saavat reaaliaikaista tietoa koti- ja ulkomaan markkinoilta, joka on nykyaikana 

ehdotonta kilpailukyvylle. (Maailman talousfoorumi 2014, 6) 

 

Infrastruktuurin osuutta maan kilpailukykyyn mitataan liikenne-, tieto-, sekä sähköverkoston 

avulla. Niiden laajuus, määrä ja laatu ovat tarkasteltavia tekijöitä. Lisäksi vaikuttavana 

tekijänä on televerkon ja puhelinliittymien laatutaso. 

 

3. Makroekonominen ympäristö 

Maan makroekonomiseen ympäristöön vaikuttaa monta tekijää, jotka vaikuttavat sen 

kilpailukykyyn. Valtion on vaikea olla kilpailukykyinen, jos se maksaa korkeaa korkoa 

veloistaan, on pahasti alijäämäinen, tai kärsii suuresta inflaatiosta. (Maailman talousfoorumi 

2014, 4) 

 

Edellä mainitut tekijät heikentävät yritysten tuottavuutta ja sitä kautta koko maan 

kilpailukykyä. Makroekonomista ympäristöä voidaan mitata inflaatiolla, valtion budjetilla, 

säästöillä, veloilla, sekä luottoluokituksella. 

 

4. Terveys ja peruskoulutus 

Terve työvoima on tärkeä tekijä maan kilpailukyvylle. Sairauksista kärsivistä työntekijöistä ei 

saada parasta potentiaalia, jolloin tuottavuus kärsii. Lisäksi sairauspoissaolot ovat suuri 

menoerä valtiolle niin sairauskorvauksina, että menetettynä tuotantona. Terveydenhuollon 

lisäksi tässä pilarissa painotetaan peruskoulutukseen, joka vaikuttaa yritysten tuotannon 
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tehokkuuteen. Peruskoulutus parantaa yksilöiden tuottavuutta, sekä mahdollistaa 

jatkokoulutuksen entistä vaikeampiin tuotannontehtäviin. Heikko peruskoulutus rajoittaa 

yritysten teollisen tuotannon toteuttamista ja kehittämistä, koska tarpeeksi osaavia 

työntekijöitä ei välttämättä ole saatavilla. Ja näin ollen heikentää koko maan tuottavuutta ja 

kilpailukykyä. (Maailman talousfoorumi 2014, 6-7) 

 

Terveydenhuoltoa voidaan mitata sairauspoissaolopäivien määrällä ja siitä aiheutuneilla 

kustannuksilla valtiolle, että yrityksille. Maailman talousfoorumin kilpailukyky indeksissä sitä 

mitataan sairauksien, kuten malarian, tuberkuloosin, HIV/AIDS:n määrällä populaatioon 

suhteutettuna, lapsikuolleisuutena, sekä elinajanodotteella (Maailman talousfoorumi 2014, 

50). Peruskoulutuksen tasoa voidaan mitata myös kansan lukutaitoisuudella, PISA-testien 

tuloksilla, koulutuksen laadulla, sekä peruskoulun suorittamisasteella. 

 

5. Korkeakoulutus ja harjoittelu 

Korkeakoulutus on tärkeä tekijä maan kilpailukyvylle, kun siirrytään yksinkertaisesta 

tuotannosta monimutkaisempaan, syvällistä osaamista vaativaan tuotantoon tai 

palveluliiketoimintaan. Tätä voidaan mitata väestön korkeakoulututkinnon suorittaneiden 

määrällä ja koulutuksen laadulla. Tässä pilarissa huomioidaan myös yrityksissä toteuttavat 

harjoittelut ja jatkokoulutukset yritysten työntekijöille. (Maailman talousfoorumi 2014, 7) 

 

Korkeakoulutuksen vaikutusta mitataan korkeakoulututkinnon, sekä toisen asteen tutkinnon 

suorittaneiden määrällä suhteessa väestöön, koulujen opetuksen laadulla, hallinnon laadulla, 

internet saatavuudella, lisäkoulutus mahdollisuuksilla, sekä yritysten työntekijöille 

tarjottavilla koulutusmahdollisuuksilla. (Maailman talousfoorumi 2014, 50) 

 

6. Kuluttajamarkkina tehokkuus 

Maat, joilla on tehokkaat kuluttajamarkkinat, kykenevät tuottamaan tehokkaasti tuotteita ja 

palveluja tarjonnan ja kysynnän mukaisesti. Tämä edellyttää tervettä markkinaympäristöä eli 

tasaista kilpailua, joka on tärkeää maan tuottavuudelle. Kilpailun poissaolo heikentää 

yrityksille aiheutuvaa painetta tuottaa uusia innovaatioita ja näin ollen heikentää 

markkinatehokkuutta. Kuluttajien tottumukset ja vaativuus vaihtelee maittain ja 
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kulttuureittain. Kuluttajien vaativuus vaikuttaa yritysten tehokkuuteen. Mitä vaativampia 

kuluttajat on, sitä innovatiivisempia ja kilpailukykyisempiä yritysten tulee olla pärjätäkseen. 

Yritykset, jotka pärjäävät vaativilla kotimarkkinoilla, ovat todennäköisemmin 

kilpailukykyisempiä kansainvälisillä markkinoilla. (Maailman talousfoorumi 2014, 7) 

 

Kuluttajamarkkinoiden vaikutusta maan kilpailukykyyn tarkastellaan koti- ja ulkomaan 

markkinatilanteilla, sekä kysynnän laadulla. Kotimaan kuluttajamarkkinoita tarkastellaan 

kotimaan kilpailukyvyn intensiteetillä, markkinaosuuksilla, kilpailulainsäädännön 

tehokkuudella, kokonaisveroprosentilla, sekä verotuksen vaikutuksella investointeihin. 

Tärkeitä mittareita ovat myös yrityksen perustamisen helppous ja sen vaatima aika. 

(Maailman talousfoorumi 2014, 50) 

 

Ulkomaan kuluttajamarkkinoiden kilpailukykyä tarkastellaan kaupanteon esteettömyydellä, 

tariffeilla, ulkomaanomistuksilla, sekä suorien ulkomaaninvestoinnien säädöksillä.  Lisäksi 

mitataan tullin toiminnan suoraviivaisuutta, sekä viennin osuutta bruttokansantuotteesta. 

Kysynnän laatua havainnoidaan kuluttajien vaativuudella, tietoisuudella, sekä ostopäätöksillä. 

(Maailman talousfoorumi 2014, 50) 

 

7. Työmarkkinoiden tehokkuus 

Työmarkkinoiden osuus maan kilpailukyvylle on tärkeää, jotta työntekijät saadaan 

kohdistettua mahdollisimman tehokkaasti työmarkkinoiden tarpeille. Työmarkkinoiden 

tehokkuutta parantaa työlainsäädännön jousto työntekijöitä palkatessa ja erottaessa, jolloin 

työvoiman vaihtuvuuden aiheuttamat kustannukset ovat mahdollisimman pienet. Se 

mahdollistaa yrityksille matalamman kynnyksen uuden työvoiman palkkaamiselle, sekä 

vähentää rekrytoinnin tuomia riskejä pienyrityksille. Työmarkkinoiden tehtävä on tarjota 

tarpeeksi kannustimia työntekijöille, jolloin he työskentelevät maksimaalisesti kykyjensä 

mukaisesti. Pilarissa huomioidaan myös työpaikan tasa-arvoisuuden toteutuminen naisten ja 

miesten välillä, joka on myös yksi tekijä ulkomaalaisen osaavan työvoiman houkuttelemiseksi 

maahan. (Maailman talousfoorumi 2014, 7) 

 

Työmarkkinoiden kilpailukyvyn mittaaminen indeksissä jaetaan kahteen osaan: joustavuuteen 

ja taitojen käytön tehokkuuteen. Työmarkkinoiden joustavuutta mitataan työnantajien ja 
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palkansaajien välisellä yhteistyöllä, palkkaratkaisujen joustavuudella, irtisanomisajoilla- ja 

korvauksilla, sekä verotuksen vaikutuksella työnkannattavuuteen. Taitojen tehokasta 

kohdentamista mitataan työntekijöiden palkoilla, tuottavuudella, osaavan työvoiman 

menettämisellä, ulkomaisen työvoiman houkuttelemisella, sekä naisten osallistumisella 

työvoimaan.  (Maailman talousfoorumi 2014, 50) 

 

8. Finanssimarkkinoiden kehitys 

Finanssialan vakaus on tärkeä tekijä maan kilpailukyvylle. Vuonna 2008 alkanut finanssikriisi 

on hyvä esimerkki siitä, kuinka suuri vaikutus finanssialalla on koko maailmantaloudelle, että 

yksittäisten maiden kilpailukyvylle (Maailman talousfoorumi 2014, 7). Kriisin käynnisti 

Yhdysvaltojen asuntomarkkinoiden puhkeaminen, johon osasyyllinen on finanssiala. Pankit 

kehittivät monimutkaisia sijoitusinstrumentteja kuten luottojohdannaisia, jotka perustuivat 

erittäin riskialttiille asuntolainoille. Kriisin myötä julkinen luottamus finanssialaan on 

heikentynyt. 

 

Finanssimarkkinoiden tehtävä on tarjota erilaisia sijoitusvaihtoehtoja kansalaisille ja 

kohdentaa pääomaa kaikista tuottavimmille toimialoille. Tehtäviin kuuluu myös 

yritysrahoituksen mahdollistaminen muun muassa pankkien investointien avulla. 

Finanssimarkkinoiden luotettavuudelle tärkein tekijä on perusteellinen riskien kartoitus 

kaikille finanssi-instituutioiden tekemille sijoituksille ja investoinneille. Finanssialan tulee 

olla läpinäkyvää ja säänneltyä sijoittajien suojelemiseksi. (Maailman talousfoorumi 2014, 7) 

 

Finanssimarkkinoiden vaikutusta maan kilpailukykyyn tarkastellaan finanssialan tehokkuuden 

ja vakauden kannalta. Finanssialan tehokkuutta tarkastellaan finanssipalvelujen saatavuudella 

ja edullisuudella, paikallisten osakemarkkinoiden laadulla, sekä lainojen ja riskipääoman 

saatavuuden perusteella. Finanssialan vakautta arvioidaan pankkien luotettavuudella, 

arvopaperipörssien sääntelyllä ja sijoittajan oikeuksilla. (Maailman talousfoorumi 2014, 50) 

 

9. Teknologinen valmius 

Nykypäivänä teknologia on entistä tärkeämpi yritysten kilpailukyvylle. Maan kilpailukykyyn 

vaikuttaa kuinka nopeasti se pystyy omaksumaan uudet teknologiat tuottavuuden 

parantamiseksi. Iso osa teknologista valmiutta on informaatio- ja tietotekniikan omaksuminen 
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päivittäisessä toiminnassa ja tuotannon prosesseissa. Siitä on tullut tärkeä osa maan 

infrastruktuuria. Teknologian kehittyminen on yksi suurimmista syistä tuottavuuden 

parantamiselle läpi historian riippumatta siitä missä se on kehitetty. Jotta teknologiaa voidaan 

hyödyntää yritysten toimesta, tulee olla saatavilla tarvittavia työkaluja, sekä osaavaa 

työvoimaa. (Maailman talousfoorumi 2014, 7-8) 

 

Teknologista valmiutta kilpailukyvyn kannalta tarkastellaan yritysten käytössä olevan 

teknologian avulla, kuinka hyvin yritykset pystyvät omaksumaan uuden teknologian, sekä 

tietotekniikan käyttölaajuutena koko yhteiskunnassa. Konkreettisia mittareita voi olla 

internetin käyttäjien määrä, yritysten käyttämän teknologian tehokkuus, jota voidaan mitata 

tuotetun hyödykkeen määrän suhteella tuotantoon vaadittuihin panoksiin. 

 

10. Markkinoiden koko 

Mikäli yrityksillä on suuret kotimarkkinat, he saattavat saada mittakaavaetuja tuotannossa, 

jolloin he voivat tuottaa halvemmalla, kuin  muut kansainväliset kilpailijat. Pienet 

kotimarkkinat taas ajavat yrityksiä laajentamaan ulkomaille, koska kotimarkkinoilla 

myyntivolyymit voida jäädä liian pieniksi. Globalisaation myötä ulkomaan markkinoista on 

tullut korvike kotimaan markkinoille, etenkin pienille maille (Maailman talousfoorumi 2014, 

8). Markkinoiden kokoa kilpailukyvyn kannalta mitataan kotimarkkinoiden ja 

ulkomaanmarkkinoiden markkinaosuuksilla (Maailman talousfoorumi 2014, 50). 

 

11. Liiketoiminnan hienostuneisuus 

Liiketoiminnan hienostuneisuutta on maan liiketoimintaverkoston laatu, sekä yksittäisten 

yritysten toimintojen ja strategian laadullisuus.  Nämä ovat erittäin tärkeitä maille, jotka ovat 

teknologisesti kehittyneitä ja niiden on vaikea parantaa tuottavuutta millään perinteisillä 

keinoilla. Yritykset ja paikalliset toimittajat muodostavat klustereita, joiden keskinäinen 

vuorovaikutus parantaa tuottavuutta, innovaatioita, sekä helpottaa uusien yritysten 

markkinoille tuloa. Yksittäisten yritysten hienostuneisuus strategiassa, tuotteissa ja kaikissa 

liiketoimintaprosesseissa vaikuttaa positiivisesti maan talouteen, sekä johtaa muidenkin 

toimialojen hienostuneisuuden kehitykseen. (Maailman talousfoorumi 2014, 8) 
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Maan liiketoimintaverkostoja mitataan paikallisten toimittajien määrällä, laadulla, 

vuorovaikutuksen syvyydellä, eli kuinka pitkälle paikalliset klusterit ovat kehittyneet. Lisäksi 

näitä mitataan markkinointiin sijoitetuilla varoilla, sekä arvoketjun laajuudella. (Maailman 

talousfoorumi 2014, 50) 

 

12. Innovaatio 

Maailman talousfoorumin viimeinen kilpailukyvyn pilari käsittelee teknologisia innovaatiota. 

Ne ovat olleet historian aikana merkittävin tekijä tuottavuuden ja sitä myötä kilpailukyvyn 

parantamisessa. Tällaisia läpimurtavia teknologioita ovat olleet muun muassa höyrykone, 

sähkö ja tietokoneet, jotka ovat avanneet uusia aloja ja mahdollisuuksia. Kehittyneet maat, 

jotka eivät saa enää merkittäviä tuottavuuden parannuksia muista liiketoiminnan osa-alueista, 

tulee keskittyä uusien teknologioiden kehittämiseen. Tämä tapahtuu yksityisen sektorin 

investoinneista tuotekehitykseen, laadukkaiden tieteellisten instituutioiden avulla, yliopistojen 

ja teollisuuden yhteistyöllä, sekä immateriaalioikeuksien turvaamisella. (Maailman 

talousfoorumi 2014, 8) 

 

Innovaation laajuutta mitataan muun muassa yritysten R&D-budjeteilla, patentti määrillä, 

tieteellisten instituutioiden tutkimuksen laadulla, sekä yliopistojen ja teollisuuden yhteistyön 

määrällä (Maailman talousfoorumi 2014, 50). 

 

2.3.2 CIP-indeksi 

 

Yhdistyneiden kansakuntien teollistamisjärjestö, UNIDO, on tehnyt jo 10 vuotta maiden 

teollisen kilpailukyvyn mittaamista Competitive Industrial Performance (CIP) indeksin 

avulla. Indeksi painottaa teollisuuden kilpailukyvyn mittaamisessa teollisen tuotannon 

suhdetta maan kokonaistuotantoon, sekä teollisen viennin suhdetta kokonaisvientiin. 

Indeksillä pystyy hahmottamaan maan teollistumisastetta, talouden rakennetta, sekä 

teollisuuden tuottavuutta. 
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Taulukko 1.CIP-indeksin indikaattorit. (UNIDO 2013) 

 

 

Taulukossa 1 näkyvät CIP-indeksin indikaattorit on jaettu 3 osaan: maan teollisen tuotannon 

ja viennin kapasiteettiin, teknologian syvyyteen ja kehittämiseen, sekä teollisen tuotannon 

osuuteen maailmantaloudesta. 

 

Maan teollisen tuotannon ja viennin kapasiteettia CIP-indeksissä mitataan indikaattoreilla 1 ja 

2. Ensimmäinen indikaattori kertoo maan teollistumisen tason suhteessa populaatioon. Se 

saadaan jakamalla teollisuuden kokonaistuotanto asukasmäärää kohti. Toisen indikaattorin 

avulla voidaan hahmottaa, kuinka kilpailukykyisiä tuotteita maan teollisuus vie ulkomaan 

markkinoille ja miten se sopeutuu teknologian muutoksiin pitkän aikavälin ulkomaan 

kysynnän tarkastelulla. Myös tämä indikaattori on suhteutettuna maan populaatioon, jotta 

erikokoisia maita voidaan vertailla keskenään. 

 

Teollisuuden teknologian syvyyttä ja kehittymistä mitataan indikaattoreilla 3-4 ja 5-6.Nämä 

neljä indikaattoria kertovat paljon maan teollisuuden rakenteesta ja kilpailukyvystä. Mitä 

suurempi osuus maan teollisuudesta on korkean teknologian vaativaa tuotantoa, sitä 

suurempaa on arvonlisäys asukasta kohti, sekä maa on kansainvälisesti kilpailukykyisempi. 

Indikaattoreilla 3 ja 5 hahmotellaan teollisuuden rakennetta jakamalla teollisuuden tuotanto 

eritasoisiin luokkiin käytetyn teknologian vaativuuden perusteella. Indikaattorit kertovat onko 

maassa enemmän resurssipohjainen, matalatasoinen, vai korkeatasoinen teollisuus. 
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Indikaattorit 4 ja 6 kertovat teollisuuden osuudesta vientiin ja bruttokansantuotteeseen. Näillä 

hahmotellaan maan teollistumisastetta, niin tuotannon määrän, kuin teknologian viennin 

määrällä. Korkea teollistuminen on yhteydessä korkeampaan arvonlisäykseen ja elintasoon. 

 

Indikaattoreilla 7 ja 8 mitataan maan teollisuuden vaikutusta koko maailman teollisuuden 

tuotantoon.  Nämä indikaattorit eivät ole suhteutettuna maan populaatioon, jolloin suuret maat 

pisteytyvät kokonsa vuoksi pieniä paremmin. Näistä mittareista kuitenkin selviää, kuinka 

paljon maat tuottavat omaan tarpeeseensa ja kuinka paljon vievät ulkomaille. Tietyn maan 

osuus koko maailman teollisuuden tuotannosta voi olla suhteessa paljon pienempi, kuin osuus 

koko maailman viennistä. Monet maat tuottavat kilpailukykyisiä teollisia tuotteita yli 

tarpeidensa, jolloin ne keskittyvät ulkomaanvientiin. Tällaisia maita ovat esimerkiksi Saksa, 

Belgia ja Hollanti. 

 

2.3.3 Muita mittareita 

 

Muita mittareita teollisuuden kilpailukyvyn mittaamiseen on työn tuottavuuden mittaaminen, 

yksikkötyökustannus, ja suorat ulkomaaninvestoinnit. 

 

Työn tuottavuutta mitataan bruttokansantuotteella työtuntia kohti. Tätä voidaan soveltaa maan 

tasosta, teollisuuden yksittäisiin toimialoihin. Korkea työn tuottavuus voi heijastaa pääoman 

tehokasta käyttöä, työllisyyden vähenemistä epätehokkailla aloilla, yleisen tehokkuuden 

kasvamista teollisuudessa, sekä innovaatioita. (OECD 2013) 

 

Yksikkötyökustannus kuvaa talouden kilpailukykyä ja on yksi käytetyimmistä talouden ja 

teollisuuden kilpailukyvyn mittareista. Se yhdistää työstä aiheutuneet kokonaiskustannukset 

tuottavuuden kanssa yksikkötasolla. Se lasketaan jakamalla palkkamenot palkansaajaa kohden 

työntekijäkohtaisella tuottavuudella tai työn kokonaiskustannuksien suhteella tuotettuun 

arvoon. (Eva 2013;OECD 2013) 

 

Suora ulkomaaninvestointi eli FDI (Foreigndirectinvestment) tarkoittaa sijoitusta yritykseen 

joka toimii eri maassa kuin itse sijoittaja. Tämän kaltaisia sijoituksia tarkistellaan joko ulos- 

tai sisäänpäin suuntautuneina. Sisäänpäin virtaava ulkomaaninvestointi tarkoittaa rahavirtaa 
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joka on sijoitettu tarkasteltavan maan sisällä toimivaan yrityksen ulkomaisen sijoittajan 

toimesta. Ulospäinsuuntautunut ulkomaan sijoitus puolestaan tarkoittaa sijoitusta joka on 

peräisin tarkastelumaasta ja jonka kohteena on ulkomailla toimiva yritys. Mikäli sijoittajan 

osuus on yli 10 % kyseisestä yrityksestä, hänellä on hallinta- ja äänioikeus. Tätä pienemmät 

sijoitukset luokitellaan portfoliosijoituksiksi suoran ulkomaaninvestoinnin sijasta. 

Ulkomaalaisiin pörssiosakkeisiin sijoittamista ei myöskään luokitella suoraksi 

ulkomaaninvestoinniksi. (Economywatch, 2015) 
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3 VENÄJÄN KILPAILUKYKY 

 

Tässä kappaleessa käsitellään Venäjän taloutta yleisluonteisesti lähihistoriasta nykypäivään. 

Venäjän kilpailukykyä käsitellään globaalin kilpailukyvyn indeksi, CIP-indeksi, suorien 

ulkomaaninvestointien ja muiden mittareiden avulla. 

 

Venäjä on maailman suurin maa pinta-alaltaan (17 miljoonaa neliökilometriä), jonka 

populaatio on noin 141 miljoonaa. Asutustiheys on 8,5 ihmistä neliökilometriä kohden, 

tehden Venäjästä maailman harvaan asutetuimman maan maailmassa. Venäjän väestö on 

kutistumassa, koska kuolleisuus (16,04 per tuhat ihmistä) on suurempi kuin syntyvyys 

(10,92); väestö kutistuu noin puolen miljoonan vuosinopeudella. (Rosstat, 2015) 

 

3.1 Lähihistoria 

 

Neuvostoliiton valtakausi 1900-luvulla kesti n. 75 vuotta. Neuvostoliitto oli 

luonnonvaroiltaan maailman rikkain maa. Sen maaperässä oli lähes kaikkia mineraaleja, sekä 

paljon öljyä ja kaasuja, sekä maailman suurimmat puuvarannot. (Tiusanen 2011) 

 

Neuvostoliiton suunnitelmatalous ei ollut tehokasta verrattuna markkinatalouteen. 

Viranomaiset säätelivät hyödykkeiden hintoja, jolloin ne eivät heijastaneet todellisia 

tuotantokustannuksia (Tiusanen 2011). Viranomaisilla oli vaikeuksia määrittää optimaalinen 

tuotantomäärä kaikille hyödykkeille, koska oli lähes mahdotonta ennustaa tulevaa kysyntää 

tarpeeksi tarkasti. Tämä johti helposti joko yli- tai alituotantoon. 

 

Neuvostoliiton rikkaat luonnonvarat edesauttoivat suunnitelmatalouden tehottoman tuotannon 

ylläpitämistä monen vuosikymmenen ajan. Muiden kommunististen itäblokin maiden 

suunnitelmatalous oli riippuvainen Neuvostoliitolta saatavan materiaalin ja energian 

tuonnista. Siellä oli kuitenkin tarvetta suunnitelmatalouden muokkaamiselle, johtuen raaka-

aineiden ja energian säästämisen tarpeesta. (Tiusanen 2011) 
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Neuvostoliiton aikainen tutkimus- ja kehitystyön rakenne vaikuttaa vieläkin negatiivisesti 

Venäjän valmistavaan teollisuuteen. R&D oli miltei kokonaan niille tarkoitettujen 

tutkimuslaitosten varassa ja vain harvat yritykset harjoittivat itse tutkimusta ja kehitystä. Kun 

yrityksillä ei itsellään ollut R&D-toimintaa, sitä eivät ajaneet kaupalliset vaan poliittiset ja 

aatteelliset motivaattorit. Tämä johti myös siihen, että yrityksillä ei ollut kannustetta 

innovatiiviseen toimintaan kun R&D:n tuotokset vain annettiin niiden käyttöön. Sen lisäksi, 

että keskustelua ei ollut yritysten ja tutkimuslaitosten välillä, se puuttui myös eri 

tutkimuslaitosten väliltä. Teknologian kehitystä hidasti myös Neuvostoliiton keskittyminen 

enimmiltä osin sovellettuun tutkimukseen. Perustutkimuksen osuus oli vain 5% kaikesta 

tutkimus- ja kehitystyöstä. (Krott, 2008, p.45-48) 

 

Vuonna 1991 Neuvostoliiton hajottua, Venäjä peri 75 % NL:n maapinta-alasta, 60 % 

tuotannosta ja 55 % työvoimasta, suunnitelmatalous päättyi ja Venäjä avautui vapaakaupalle. 

Vapaakauppa oli aluksi rajoitettua johtuen vakavasta lamasta ja rahan niukkuudesta. Venäjän 

taloutta pahensi matala öljyn hinta. Vuonna 1991 öljybarrelin hinta oli 20 USD, kun jo 

vuonna 2010 se oli lähes 100 USD. (Tiusanen 2011) 

 

Neuvostoliiton hajoamisen jälkeen 1990-luvulla Venäjältä katosi paljon pääomaa, koska 

sijoittajat eivät nähneet potentiaalia nousevassa taloudessa suuren inflaation ja talletusten 

epävakaisuuden takia. Inflaatio jatkoi kasvuaan aina 1998 vuoteen asti, jolloin Venäjällä 

tapahtui ensimmäinen finanssikriisi. Kuitenkin 2000-luvulle tultaessa Venäjällä alkoi 

investointibuumi joka kesti seuraavaan kriisiin, vuoteen 2009, asti. Vaikka paikallisten 

investointien määrä kasvoi huomattavasti vuosittain 2000-luvun loppupuoliskolle asti, se ei 

auttanut Venäjän taloutta niinkään. Noin 90% investoinneista suuntautui rakennusalalle ja 

uusien rakennusten pystyttämiseen. Tämä tarkoittaa, että esimerkiksi teollisuuden osuus jäi 

melko pieneksi ja tämän takia tuotantolaitokset Venäjällä ovat jääneet jälkeen 

kilpailijamaiden vastaavista. (Tiusanen 2011, 12-14) 

 

Venäjän ensimmäiset vuodet olivat vaikeita, jolloin bruttokansantuote putosi pahimmillaan 40 

%Neuvostoliiton tuotannon tasosta (Tiusanen 2011, 5). Kuvaajassa 3 näkyy, kuinka Venäjän 

bruttokansantuote per asukas nousi jatkuvasti vuodesta 1998 vuoteen 2008. Kasvu päättyi v. 

2009, finanssikriisin aiheuttaman taantuman takia, jolloin Venäjän talous kaventui 7,8 %.  
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Kuva 3.Venäjän BKT per asukas USD (PPP) vuosina 1997–2013  (OECD 2015) 

 

3.2 Nykypäivä 

 

Venäjän talouden menestyksen tärkein tekijä on luonnonvarat: öljy, maakaasu, hiili, 

harvinaiset metallit, ravinteikas maa, vesi ja metsät. Vuonna 2009 Venäjä tuotti 5,6 % koko 

maailman öljystä, 23,7 % maakaasusta ja 10,6 % kaikista kivennäispolttoaineista, öljyistä ja 

tislaustuotteista. Venäjä omistaa 8,4 % maailman makean veden varannoista, 8,1 % 

viljelyskelpoisesta maasta ja 23 % metsistä. (Maailman talousfoorumi 2011,17) 

 

Venäjän sisäinen- ja ulkoinen ulkomaaninvestointien virrat ovat lähes yhtä suuria ja ne 

käsittävät suuria summia vuosittaistasolla. Kuvassa 4 on esitetty Venäjälle sisäänpäin 

suuntautuneiden ulkomaaninvestointien prosentuaalinen osuus koko maailman sisäänpäin 

suuntautuneista ulkomaaninvestoinneista. Trendi on ollut kasvava koko Venäjän historian 

ajan. Vuosien 1998, 2009 ja 2014 finanssikriisit ovat rokottaneet näistä investoinneista, mutta 

kasvu on jatkunut aina kriisin päättymisen jälkeen. Vaikka Venäjän markkinoita pidetään 

ulkomaisten näkökulmasta riskialttiina, lähinnä byrokratian ja korruption takia, silti näitä 

riskejä pidetään monen monikansallisen yrityksen mielestä kohtuullisina, koska Venäjän 

talous on noususuhdanteessa.(Tiusanen 2011, 21) 
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Kuva 4.Venäjän ulkomaaninvestoinnit (sisäänpäin, prosentuaalinen osuus koko maailmasta). 

(UNCTADstat, 2015) 

 

Ulospäin suuntautuneet ulkomaaninvestoinnit Venäjältä ovat myös huomattavan suuria. 

Kuvasta 5 näemme puolestaan näiden investointien prosentuaalisen suhteen kaikkiin 

maailman ulospäinsuuntautuneisiin ulkomaansijoituksiin. Venäjältä ulkopuolelle 

suuntautuneet sijoitukset koostuvat lähinnä raaka-aineteollisuuden laajentamisesta entisiin 

Neuvostoliiton ja nykyisiin IVY-maihin (Itsenäisten valtioiden yhteisö). IVY:ön kuuluu tällä 

hetkellä Euroopasta Ukraina, Valkovenäjä, Moldova,Kaukasiasta; Georgia, Armenia, 

Azerbaidzhan ja Keski-Aasiasta; Kazakstan, Turkmenistan, Uzbekistan, Kirgisia ja 

Tadzhikistan. (Tiusanen 2011, 33) 

 

Näistä maista etenkin Ukrainaan on laajentanut venäläisiä metalliteollisuutta harjoittavia 

yrityksiä. Tämän ansiosta Ukraina onkin noussut IVY-maiden suurimmaksi alumiinin 

tuottajaksi. Venäjä on laajentanut myös muita luonnonvaroihin pohjautuvaa liiketoimintaansa 

IVY-maihin. Maakaasu- ja öljykonserni Gazprom vastaa maakaasun toimituksesta muun 

muassa Valkovenäjälle sekä Ukrainalle. Lisäksi Gazprom on kaasun päätoimittaja 

Armeniassa ja yhtiö omistaa 75% paikallisesta kaasujakelijasta ArmRosGaspromista. Venäjän 
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suurin öljy-yhtiö Lukoil omistaa merkittävän osuuden Kazakstanin öljymarkkinoista ja on 

perustanut bensa-asemia Azerbaidzhaniin sekä öljyjalostamon Ukrainaan. (Tiusanen 2011, 

33–35) 

 

Luonnonvaroihin perustuvan teollisuuden lisäksi Venäjältä on laajentanut IVY-maihin muun 

muassa monialayritys Alfa Group, eri pankki- ja finanssialan yrityksiä, elintarviketeollisuutta, 

sähkölaitoksia ja teleoperaattoreita.(Tiusanen 2011, 36-37) 

 

 

Kuva 5.Venäjän ulkomaaninvestoinnit (ulospäin, prosentuaalinen osuus koko maailmasta). 

(UNCTADstat, 2015) 

 

Venäjän kauppatase on ylijäämäinen, johtuen raaka-aine viennistä. Kuvassa 6 näkyy Venäjän 

vienti ja tuonti 2000-luvulla. Viennin ja tuonnin välinen suhde on pysynyt hyvin samana läpi 

2000-luvun. Venäjän vienti on 5-kertaistunut 2000-luvulla, joka on vauhdittanut Venäjän 

talouskasvua. 
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Vuonna 2014 Venäjän suurimmat yksittäiset vientimaat olivat: Hollanti, Kiina, Saksa, Italia, 

Turkki ja Yhdysvallat. Eniten maahan tuotiin Kiinasta, Saksasta ja Yhdysvalloista. EU:n 

osuus Venäjän viennistä oli noin 42 % ja tuonnista 46 %. Eniten Venäjälle tuotiin 

teollisuuskoneita (38 %), ajoneuvoja ja niiden osia (18 %), teollisuuden sähkölaitteita (13 %), 

lääkkeitä (11 %) ja muovia (4,6 %). (BRICS 2015;Global Edge 2015) 

 

Vuonna 2008 tapahtunut kaupankäynnin romahdus johtui finanssikriisistä, jonka aikana öljyn 

hinta putosi 140 dollarista noin 42 dollariin barrelilta ja se näkyi välittömästi Venäjän viennin 

arvossa. 

 

 

Kuva 6.Venäjän vienti ja tuonti vuosina 2000–2014 (BRICS 2015). 

 

Venäjän suurimmat vientihyödykkeet vuonna 2013 on esitetty kuvassa 7. Kuvasta nähdään, 

että Venäjän vienti perustuu luonnonvaroihin, koska 81 % viennistä tulee öljystä ja muista 

fossiilisista polttoaineista, johon kuuluu myös maakaasu ja hiili. Valmistavaan teollisuuteen 

kuuluvia vientihyödykkeitä tässä tilastossa on ainoastaan teollisuuskoneet, lentokoneet ja 

teolliset sähkölaitteet, jotka muodostavat vain 4 % viennistä. 
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Kuva 7.Venäjän vienti hyödykkeittäin vuonna 2013 (Global Edge 2015). 

 

3.3 Venäjän globaalin kilpailukyvyn indeksi 

 

Maailman talousfoorumin tekemän kilpailukyvyn raportin mukaan Venäjä on vasta sijalla 53. 

kaiken kaikkiaan 144 maan joukosta. Suurimmat ongelmat Venäjän kilpailukyvyssä (Kuva 8) 

on instituutioiden, kuluttajamarkkinoiden tehokkuuden ja finanssialan kehittymisen osalta. 

Venäjän kilpailukyvyn parhaimpia osa-alueita ovat kotimarkkinoiden koko, 

makroekonominen ympäristö, korkeakoulutus, sekä työmarkkinoiden tehokkuus. 
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Kuva 8.Venäjän kilpailukyvyn indeksi. (Maailman talousfoorumi 2014–2015) 

 

Venäjän kilpailukyky on perustunut mittavien luonnonvarojen vientiin. Raaka-aine vienti on 

vastannut eniten Venäjän talouden kasvusta ja tuottanut voittoja investoinneista. Tosin 

riippuvuus luonnonvaroista voi aiheuttaa ongelmia hinnan vaihteluiden myötä, sekä aiheuttaa 

niin sanottua Hollannin tautia. Tällä tarkoitetaan tilaa, jossa raaka-aine vienti johtaa reaalisen 

valuuttakurssin vahvistumiseen, joka heikentää muiden toimijoiden vientiä ja tätä myötä 

valmistavan teollisuuden kilpailukykyä. Luonnonvaroista riippuvilla mailla on useimmiten 

yleistä heikompi tuotanto- ja palvelusektori. (Maailman talousfoorumi 2011, 17) 

 

Luonnonvarojen ohella yksi Venäjän selkeimmistä kilpailukyvyn tekijöistä on 

kotimarkkinoiden koko, joka on maailman 7. suurin. Suuret markkinat tukevat mittakaava 

tuotantoa ja houkuttelevat maahan ulkomaan investointeja, joiden myötä maahan tulee uutta 

teknologiaa ja johtamiskulttuuria. Venäjällä on myös edullinen maantieteellinen sijainti 

lähellä maailman suurimpia markkinoita. Vientiin ja tuontiin aiheutuvat kuljetuskustannukset 

pysyvät kilpailukykyisinä länteen Euroopan Unioniin ja itään Kiinaan, Intiaan ja Japaniin. 

(Maailman talousfoorumi 2011, 17) 
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Venäjän korkeakoulutettu työvoima on selvä kilpailukyvyn etu. Korkeakoulutuksessa Venäjä 

on sijalla 39 kaikista 144 maasta. Jo Neuvostoliiton aikana käyttöön otettu universaali 

opiskeluoikeus kaikilla koulutustasoilla on jättänyt Venäjälle erittäin koulutetun työväen. 

Vuonna 2006 ainoastaan Yhdysvalloissa korkeakoulututkinnon suorittaneiden osuus 

työvoimasta (60 %) oli suurempi, kuin Venäjällä (51 %). Lisäksi vain peruskoulutuksen 

käyneiden osuus työväestöstä on pienin maailmassa ja tutkijoiden, ja teknikkojen osuus on 

suuri suhteessa työvoimaan ja populaatioon. Tiedemiehiä ja insinöörejä on paremmin 

saatavilla, kuin esimerkiksi Brasiliassa ja Kiinassa.Työvoiman koulutustason perusteella 

Venäjällä olisi potentiaalia R&D:n kehittämiseen ja vaativamman teollisuuden tarpeisiin. 

Venäjän koulutusta kuitenkin vaivaa koulutuksen laatu ja sen jatkuva heikentyminen. 

(Maailman talousfoorumi 2011, 20) 

 

Venäjän taloutta haittaa useat instituutioihin liittyvät ongelmat muun muassa fyysisten ja 

immateriaalisten omistusoikeuksien määrittäminen ja oikeuksien toteutumisen valvominen. 

Puutteellinen lainsäädäntö ja valvonta vaikuttavat negatiivisesti investointien määrään 

esimerkiksi rakennusalalla. Uusien maiden ja alueiden hankkiminen on vaikeaa ja 

monivaiheista etenkin pienille yrityksille, koska menettelyyn liittyy korruptiota ja varsin pieni 

määrä maasta on yksityistetty. (Maailman talousfoorumi 2011, 26) 

 

Yksi suurimmista Venäjän ongelmista liiketoiminnan toteuttamisessa on korruptio, joka on 

osana julkista kilpailutusta, vientiä, tuontia, julkisia palveluja ja verotusta (Maailman 

talousfoorumi 2011, 26). Sillä vaikutetaan myös poliisin toimintaan ja hankitaan mieluisia 

oikeuden päätöksiä. Yksi esimerkki Venäjän korruption ja hallinnon aiheuttamien 

kustannusten arvioimiseksi on tien rakentamisen kustannusten arviointi eri maiden välillä. 

Kiinassa tien rakentaminen maksaa yhden mailin osalta 1,3 milj. dollaria, Yhdysvalloissa 3,6 

milj., EU:ssa 4,2 milj., Venäjällä 10,5 milj. ja Moskovassa 31 miljoonaa Yhdysvaltain 

dollaria (Aris 2010). Vaikka tien rakentamisen kustannuksiin voi vaikuttaa tonttien arvo, 

esimerkiksi Moskovan tapauksessa, on silti Venäjällä poikkeuksellisen suuret kustannukset 

muihin maihin verrattuna. Se väkisinkin heijastaa hallinnon aiheuttamaa tehottomuutta, 

korruptiota, sekä kilpailutuksen puutetta. 
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3.4 Venäjän CIP-indeksi 

 

UNIDO:n luoman CIP-indeksin pohjalta vuonna 2010 suoritetun 136 eri maan vertailussa 

Venäjän sijoitus oli 36. Kuvasta 9 käy ilmi, että Venäjän teollisuuden viennin osuus koko 

viennistä (MXsh) on ollut kansainvälisesti kilpailukykyisellä tasolla koko sen historian ajan 

90-luvulta lähtien. Myös teollisuuden osuus maan bruttokansantuotteesta (MVAsh), joka on 

ollut keskivertoa vertailumaiden keskuudessa, on pysynyt samalla tasolla koko modernin 

Venäjän olemassaolon ajan. Sen sijaan keski- ja korkean teknologian tuotannon arvo koko 

teollisen tuotannon arvosta (MHVAsh) ja niiden viennin osuus koko teollisuuden viennistä 

(MHXsh) ovat laskeneet merkittävästi 90-luvun puolesta välistä, jolloin nämä tunnusluvut 

olivat huippuluokkaa maiden välisessä vertailussa. Vuonna 2010 näiden tekijöiden taso 

vertailussa oli keskiarvoa selkeästi matalampi. 

 

Kuvasta 9 voidaan lukea myös, että valmistavan teollisuuden arvonlisäys asukasta kohden 

(MVApc), sen vienti asukasta kohden (MXpc), maan vaikutus maailman teollisuuden 

arvonlisäykseen (ImWMVA) ja kaupankäyntiin (ImWMT) ovat, sekä historiallisesti että 

nykyään, olleet erittäin matalalla tasolla Venäjän teollisuudessa. Näiden tunnuslukujen huono 

menestys vertailussa johtuu monista tässä luvussa mainituista ongelmista ja etenkin 

teollisuuden haasteet Neuvostoliiton jälkeisellä Venäjällä heijastuvat teollisuuden, etenkin 

valmistavan, nykyiseen kansainväliseen kilpailukykyyn. 

 

 

Kuva 9.Venäjän teollinen kilpailukyky ajan myötä (suhteutettu).(UNIDO, 2013) 
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3.5 Työn tuottavuus ja- yksikköhinta 

 

Työn tuottavuutta voidaan mitata esimerkiksi maan BKT jaettuna työtunneille. Tämä kertoo, 

kuinka paljon arvonlisäystä on tuotettu keskimäärin yhden työtunnin aikana. Mitä 

tehokkaampaa työ on ajallisesti ja mitä arvokkaampaa tuotanto on taloudellisesti, sitä 

suurempi työn tuottavuus on kyseisellä mittarilla. 

 

Kuvassa 10 näkyy miten yhden työtunnin tuottavuus on kehittynyt 2000-luvulla. Vuonna 

2014 Venäjän bruttokansantuote työtuntia kohti oli vain 26,4 USD, kun taas Yhdysvaltojen 

oli 64,1 USD, Euroopan Unionin 50 USD ja OECD-maiden keskiarvo 49 USD (OECD 2015). 

Työtunnin tuottavuus on laskettu käyttämällä maan talouden kokonaistuotantoa, jolloin 

Venäjällä hyvin menestyvät alat kuten öljy-ja kaasuteollisuus nostavat työtunnin tuottavuutta. 

Mikäli laskettaisiin ainoastaan Venäjän valmistavan teollisuuden tuotanto työtuntia kohti, 

olisi ero muihin länsimaihin vieläkin suurempi, koska Venäjän valmistavan teollisuuden 

tuottavuus suhteessa muuhun teollisuuteen on huonommassa tilanteessa, kuin verratuilla 

länsimailla. 

 

Venäjän tuottavuus on kasvanut yli 100 % vuosina 2001–2014, kuten länsimaidenkin. 

Huolimatta hyvästä kasvusta, kilpailukyky teollisuudessa on heikentynyt, koska työn 

yksikkökustannukset on kasvanut vielä nopeampaa tahtia. 
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Kuva 10.Tuottavuuden kehitys työtuntia kohti 2001–2014. (OECD 2015) 

 

Työn yksikkökustannukset on hyvä teollisuuden kilpailukyvyn mittari, koska se ilmaisee, 

kuinka kallista yksi työyksikkö on työnantajalle suhteessa sen tuottavuuteen. Jos työn 

yksikkökustannus kasvaa, se heikentää merkittävästi tuottavuutta ja kilpailukykyä. Työn 

yksikkökustannuksen kasvu on perusteltua silloin kun se kasvaa hitaammin tai samassa 

suhteessa tuottavuuden kanssa, jolloin kilpailukyky ei heikkene työstä aiheutuneiden 

kustannusten osalta. 

 

Kuvassa 11 on esitetty eri maiden työn yksikkökustannusten kehitys vuosina 2001–2014. 

Venäjän yksikkötyökustannus kasvoi vuoteen 2008 asti, jolloin se oli kasvanut lähes 50 % 

vuoden 2005 tasosta, samaan aikaan kun muilla mailla se pysyi samana tai laski vuoden 2005 

tasosta. Muita länsimaita maita nopeammin kasvanut yksikkötyökustannus kertoo Venäjän 

kilpailukyvyn heikentymisestä. 
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Kuva 11. Työn yksikkökustannuksen suhteellinen kehitys 2001–2014. Indeksi 2005 = 100. 

(OECD 2015) 

 

Venäjän teollisuuden palkat ovat kasvaneet merkittävästi 2000-luvulla, samaan aikaan kun 

tuottavuus ei ole kasvanut. Tästä johtuu yksikkötyökustannusten kasvu vuosina 2001–2008. 

Venäjällä palkat ovat edelleenkin alhaisella tasolla huolimatta siitä, että ne ovat kasvaneet 

moninkertaisesti 1990-luvun tasolta. Palkkojen roima kasvu selittää osaltaan työn 

yksikkökustannusten korkeutta. Toinen syy kasvuun on inflaatio, joka nostaa työvoiman 

hintaa. 
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4 VENÄJÄN VALMISTAVA TEOLLISUUS 

 

Tässä kappaleessa käsitellään Venäjän valmistavaa teollisuutta lähihistorian tuotannon 

kehittymisestä nykypäivään. Tarkestelemme tuotannontasoja toimialoittain, mitkä alat ovat 

kasvaneet ja mitkä heikentyneet. Pohdimme myös Venäjän mahdollisuuksia siirtyä entistä 

enemmän raaka-aine viennistä valmistavaan teollisuuteen. 

 

4.1 Teollisuuden nykytilanne 

 

Venäjän valmistavan teollisuuden vientituotteita on todella vähän. Venäjä vie ydinreaktoreita, 

polttoaine-elementtejä, höyrykattiloita- ja turbiineja, sekä tavaraliikenteeseen tarkoitettuja 

rautatievaunuja. Näiden vientituotteiden valmistuksen perinteet tulevat Neuvostoliiton ajoilta 

ja niitä ei voi pitää kovin kilpailukykyisinä, sillä niille kohdennetuilla markkinoilla ei ole edes 

kilpailua. Rautatievaunuja viedään ainoastaan entisiin neuvostomaihin, joihin on jäänyt 

Neuvostoliiton rautatieverkostoja, esimerkiksi Ukrainaan, Kazakstaniin ja Baltian maihin. 

Ydinteknologiaa ja turbiineja viedään neuvostomaiden lisäksi lähinnä Kiinaan, Intiaan ja 

Iraniin. (Cooper 2006) 

 

Venäjällä on suuria teollisuuden sektoreita, jotka eivät ole kansainvälisesti kilpailukykyisiä 

muun muassa ilmailuala, autoteollisuus, telakka, maatalous, sekä tekstiili- ja vaateteollisuus 

(Cooper 2006). Nämä teollisuuden alat tuottavat pääosin Venäjän omille kotimarkkinoille, 

eivätkä pärjää kansainvälisessä kilpailussa. Nämä alat ovat myös merkittävä työllistäjä 

Venäjällä, joka osaltaan vakavoittaa teollisuuden tilannetta, sillä tehtaita suljetaan ja tuotantoa 

on supistettu merkittävästi 1990-luvun tasosta. Taulukossa 2 näkyy Venäjän teollisuuden 

työllisyyden supistuminen toimialoittain aikavälillä 1990–2004. Tuotantoa on supistettu 

aloilla, joissa länsimaista on saatu korvaavia, parempia tuotteita. Työllisyyden 

heikkenemiseen on vaikuttanut myös tuotannon tehokkuuden kasvu, jolloin työvoiman 

tarpeen määrä pienenee, tosin tuottavuus on silti pysynyt matalammalla, kuin kilpailevissa 

valtioissa. Muun muassa ilmailualan työntekijämäärä on kolmasosa ja telakoiden työllisyys 

puolet vuoden 1990 tasosta, pitkälti kysynnän puutteen vuoksi (Cooper 2006). 
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Taulukko 2. Teollisuuden työllisyys 1990–2004. (tuhatta) Cooper 2006. 

 

 

Venäjän teollisuuden tuotantomäärien suurimpia supistuksia on ollut traktoreiden, 

työstökoneiden, lentokoneiden osalta ja kuluttajaelektroniikassa televisioiden, radioiden, 

kameroiden ja tietokoneiden osalta. Esimerkiksi traktoreiden tuotantomäärä vuonna 2005 oli 

1/20 osa vuoden 1990 tasosta, siviililentokoneiden 1/6 osa, kaivinkoneiden 1/6 osa ja 

metallintyöstökoneiden 1/20 osa. Liitteessä 1 on tilastoituna tarkemmin eri tuotteiden 

tuotantomäärät. Kuluttajaelektroniikan valmistus piristyi vuonna 2005 aikaisemmalle 

tasolleen, koska venäläisillä valmistajilla oli pääsy länsimaisten yritysten komponentteihin, 

joista tuotteet koottiin. (Cooper 2006) 

 

Kaiken kaikkiaan valmistavan teollisuuden supistumisessa kyse on Neuvostoliiton 

romahtamisesta, joka heikensi Venäjän alkuvuosien bruttokansantuotetta ja pienensi 

kokonaistuotantoa. Venäjän avauduttua markkinataloudelle, se ei pystynyt kilpailemaan 

kansainvälisesti teollisen sektorin hyödykkeillä, eikä kotimainen kysyntä ollut epävakaan 

taloustilanteen takia tarpeeksi suurta, jotta tuotantomäärät olisivat nousseet takaisin vuoden 

1990 tasolle.  

 

4.2 Valmistavan teollisuuden toimialojen kehitys 

 

Kuvassa 12 on esitettynä Venäjän teollisuuden heikosti menestyneimpiä aloja Neuvostoliiton 

hajoamisesta vuoteen 2014. Tilastossa käytetään indeksinä vertailuvuotta 1991, eli siinä 

verrataan Neuvostoliiton tuotantotasoihin. Neuvostoliiton hajottua kaikki toimialat kokivat 

rajun pudotuksen ensimmäisten vuosien aikana. Alla olevat toimialat lähtivät kasvuun vasta 

vuoden 2000 jälkeen. Nämä teollisuuden alat eivät toipuneet aikaisemmalle tuotantotasolle 
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lukuun ottamatta elintarviketeollisuutta, joka sekin koki merkittävän pudotuksen tuotannon 

tasossa vuonna 2008 finanssikriisin takia. Teollisuuden koneet ja laitteet eivät näytä 

kasvamisen merkkejä, kuten ei puuteollisuuskaan. Tekstiilien ja nahkan tuotanto ei toipunut 

2000-luvulla lähellekään aikaisempia tasoja ja ovat ainoastaan noin neljäsosa Neuvostoliiton 

aikaisesta tuotannontasosta. 

 

 

Kuva 12. Huonosti kehittyneet teollisuuden alat vuosina 1992–2014 (Rosstat 2015) 

 

Näiden alojen kehittymätön tuotannontaso voi johtua tasaisesta kysynnästä tai 

pienenemisestä. Nämä toimialat kuten puu, tekstiilit, elintarvikkeet ja teollisuuden koneet ovat 

kuitenkin luonteeltaan sellaisia hyödykkeitä, joiden kysynnän voi olettaa kasvavan 

talouskasvun aikana, koska elintaso ja kulutus kasvavat. Näiden alojen tuotanto ei kuitenkaan 

ole kasvanut, koska ne eivät pysty kilpailemaan kansainvälisten toimijoiden kanssa. Venäjän 

vapautuminen markkinataloudelle avasi ovet länsimaalaisille yrityksille, joille venäläiset 

yritykset eivät ole pärjänneet kilpailussa. Korkeamman teknologian teollisuudessa länsimailla 

on parempaa tekniikkaa ja osaamista laadun takaamiseksi. Alhaisen teollisuuden aloilla, kuten 

tekstiiliteollisuudessa, länsimaat hyödyntävät kehittyviä maita pitämään tuotantokustannukset 

alhaisina ja silti pystyvät pitämään brändin arvon korkealla. 
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Kuvassa 13 on puolestaan Venäjän teollisuuden eniten kasvaneita toimialoja. Eniten 

Neuvostoliiton tuotannon tasolta on kasvanut kumin valmistus ja muovituotteet, joka on yli 

kaksinkertaistunut. Seuraavaksi eniten on kasvanut sähkölaitteet ja optiikka, sellu ja paperi, 

sekä kemikaalit. Selvästi suurin osa näistä aloista on raaka-aineiden jalostusta, johon Venäjän 

teollisuus ja vienti perustuu. 

 

 

Kuva 13.Kehittyneimmät teollisuuden alat vuosina 1992–2014 (Rosstat 2015) 

 

4.3 Siirtymä luonnonvarojen viennistä valmistavaan teollisuuteen 

 

Venäjä tarvitsee talouden monimuotoistamista, jotta sen vauraus ei riippuisi niin suuresti 

hiilivetyjen ja muiden mineraalien viennistä ja kulutuksesta. Venäjän tulisi keskittyä 

enemmän valmistavaan teollisuuteen ja aloihin, jotka ovat enemmän intensiivisempiä 

osaamiselle ja tiedolle. Viennin riippuvuus raaka-aineille on rasitteena Venäjän talouden 

tulevaisuuden kehitykselle, etenkin kun kehittyvät maat kuten Kiina, Intia ja muut nousevat 

maat ovat Venäjää kilpailukykyisempiä valmistavan teollisuuden aloilla. (Cooper 2006) 
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Venäjä vie fossiilisten polttoaineiden lisäksi puuta ja kemikaaleja ulkomaille. Nämä kaikki 

ovat matalan jalostusasteen tuotteita, jotka vaativat suureen määrän energiaa. Venäjän 

teollisuus on hyötynyt matalasta kotimaisen energian hinnasta, öljyssä, sähkössä, sekä 

maakaasussa. Tämä on ollut yksi Venäjän teollisuuden eduista kilpailukyvyssä, sillä muissa 

kehittyneissä maissa energian hinta on keskimäärin ollut korkeammalla. (Cooper 2006) 

 

Maailmanlaajuisen energiahyödykkeiden kysynnän myötä Venäjä talous on laajojen 

luonnonvarojensa myötä pystynyt nousemaan nykyiseen asemaansa kansainvälisellä tasolla, 

mutta seuraavana haasteena on luoda talouskasvulle kestävää kehitystä. Kestävän kehityksen 

saavuttamiseen ja ylläpitämiseen liittyy useita haasteita, joihin Venäjän on pyrittävä 

löytämään ratkaisu tulevina vuosina säilyttääkseen kansainvälisen kilpailukykynsä. 

 

Venäjän talous on tällä hetkellä liian riippuvainen luonnonvaroista. Luonnonvaroihin 

perustuvat taloudet ovat alttiita hinnan muutoksille, jotka tulevat talouden ulkopuolelta. 

Vuonna 2004 Venäjällä perustettiin rahasto tasaamaan näitä vaihteluita hinnoissa. Lisäksi 

energian saatavuus Venäjällä aiheuttaa aika ajoin ongelmia huolimatta siitä, että Venäjä on 

yksi maailman suurimpia energian tuottajia. Ongelma juontaa juurensa Venäjän suureen 

energian kulutukseen, joka johtaa välillä paikallisiin sähkökatkoksiin ja kaasupuliin. (Krott, 

2008) 

 

Valmistava teollisuus Venäjällä on tällä hetkellä suurien haasteiden edessä. Tuottavuus 

teollisuusyrityksissä on matalalla tasolla monista syistä. Venäjän talous perustuu massiiviseen 

luonnonvarojen kauppaan, joten valmistavien alojen yritykset joutuvat paineen alle 

kustannusten suhteen. Suurin osa valmistavan teollisuuden yrityksistä pystyy hädin tuskin 

pitämään palkka- ja liikevaihtotasoaan kilpailullisella tasolla. Pätevän henkilökunnan puutteen 

ja Neuvostoliitosta perittyjen valtavien kokoisten yritysten takia valmistava teollisuus 

Venäjällä on keskittynyt tällä hetkellä matalan arvonlisäyksen jalostukseen, jossa kilpaillaan 

Kiinan kanssa. Jotta pystytään kilpailemaan muilla valmistavan teollisuuden aloilla 

kansainvälisellä tasolla, on Venäjällä siirryttävä tietoon perustuvaan talouteen. R&D-

toimintaa tukeva kulttuuri on istutteva yritysten toimintaan ja lisäksi on huomioitava 

inhimillinen pääoma sekä aineettomat oikeudet. (Krott, 2008) 
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5 TULEVAISUUDEN VALMISTAVAN TEOLLISUUDEN ALAT 

 

Seuraavaksi esittelemme tulkintamme Venäjän valmistavien teollisuuden aloista 

tulevaisuudessa. Valitsimme tutkittaviksi aloiksi auto-, ase-, metalli- ja öljyteollisuuden. 

Näkemykset perustuvat erinäisten alojen historiatietoihin, tilastoihin ja lähdekirjallisuudesta 

poimittuihin ennusteisiin. Lähtökohtana kaikilla alla esitellyillä aloilla on se, että ne voivat 

hyödyntää tuotannossaan Venäjän valtavia luonnonvaroja ja niiden ympärille rakennettua 

infrastruktuuria. 

 

Autoteollisuuden kasvupotentiaali perustuu Venäjälle ulkopuolelta virtaaviin ulkomaan 

sijoituksiin joista autoalalle on kohdistunut suurin osa. Markkinoiden kasvua auttavat myös 

paraneva infrastruktuuri sekä koheneva elintaso Venäjällä. Aseteollisuus omaa pitkät perinteet 

Venäjällä ja se on yksi ainoista aidosti kansainvälisellä tasolla kilpailukykyisistä valmistavan 

teollisuuden vientituotteista Venäjällä. Metalli- ja öljyteollisuuden vienti perustuu tällä 

hetkellä luonnonvarojen ja puolivalmisteiden vientiin. Aloilla on hyvät tuotannontekijä 

olosuhteet Venäjällä, mutta korkean arvonlisäyksen jalostusta ei ole vielä saatu rullaamaan 

onnistuneesti. 

 

5.1 Autoteollisuus 

 

Henkilöautojen kysyntä Venäjällä on ollut nousussa Neuvostoliiton hajoamisen ja 

markkinoiden avautumisen jälkeen. Kuvassa 14 nähdään, että nousu on jatkunut lukuun 

ottamatta vuosien 2008 finanssikriisiä ja 2014–15 Venäjän talouden notkahdusta. 

PriceWaterhouseCooperin (2015) ennusteen mukaan kysyntä tulee nousemaan, mutta vuoden 

2012 tasolle pääsy tulee tapahtumaan optimistisimpienkin arvioiden mukaan 2020-luvulle 

siirryttäessä. Vuoden 2011 lopulla Venäjän liityttyä WTO:hon (World Trade Organization) se 

esitteli etuja ulkomaalaisille autonvalmistajille ja varaosa jakelijoille. (Tiusanen 2011, 20) 
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Kuva 14. Myydyt henkilöautot sekä myynnin ennuste 2015–25 Venäjällä. 

(PriceWaterhouseCooper, 2015) 

 

Tällä hetkellä Lada omistaa suurimman markkinaosuuden Venäjän automarkkinoista, mutta 

kehitys viittaa siihen että ulkomaalaisten monikansallisten autovalmistajien Venäjän 

toimipisteiden osuus on nousemassa suuremmaksi (PriceWaterhouseCooper, 2015). 

Taulukossa 3 on esitelty suurimmat Venäjän ulkomailta virtaavien sijoitusten kohteet 

aloittain. Näiden yritysten toiminta ei suoraan kasvata Venäjän ulkomaankauppaa, mutta 

auttaa luomaan kilpailukykyyn, tuottavuuteen ja innovatiivisuuteen pyrkivää kulttuuria 

valmistavaan teollisuuteen, mikä ajaa paikallisia yrityksiä kilpailukykyisempään suuntaan 

(Torvinen, Väätänen, 2013). Toki Venäjän auto-alalla tapahtuva sisäänpäin suuntautunut 

ulkomaaninvestointi ei kerro pelkästään kilpailukykyisestä klusterista, vaan siihen vaikuttavat 

myös Venäjän tuonti-rajoitukset, infrastruktuuri ja maantiede. 

  



42 

 

 

 

Taulukko 3. Sisäänpäin virtaavien ulkomaan sijoitusten suurimmat alat (Ernst& Young 

2013) 

 

 

Kuvassa 15 näkyy miten Venäjän auto-omistajuuksien määrän on kehittynyt vuosina 2000–

2014. Omistajuuksien määrä on kaksinkertaistunut 14 vuoden aikana. Vuonna 2014 Venäjällä 

oli 28 autoa 100 henkeä kohti. Vaikka se on huomattavasti enemmän mitä muissa BRICS-

maissa, se jää vielä selvästi länsimaiden määristä. Vuonna 2009 Italiassa oli 60 autoa 100 

henkeä kohti, Saksassa 55, Luxemburgissa 70, sekä Suomessa ja Ruotsissa 48 (EEA 2012). 

Venäjän alhainen auto-omistajuuksien määrä on positiivinen asia autoteollisuudelle, koska 

Venäjällä on huomattavan paljon ihmisiä, joilla ei ole vielä autoa. Lisäksi Venäjän autokanta 

on huomattavasti muuta Eurooppaa vanhempaa, jopa 33 % autoista on yli 15 vuotta vanhoja 

(Ernst & Young 2013). Venäjän elintaso on kasvanut merkittävästi 2000-luvulla ja mikäli se 

jatkuu, myös auto-omistajuuksien määrä tulee kasvamaan tulevaisuudessa. 
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Kuva 15.Autoja 100 henkeä kohti vuosina 2000–2014. (BRICS 2015) 

 

Vuonna 2013 Venäjälle tuotiin 40,2 miljardin dollarin arvosta ajoneuvoja ja niiden osia, joka 

oli toiseksi tuoduin kategoria, heti teollisuuden koneiden jälkeen. Globaalit autonvalmistajat 

tiedostavat Venäjän suuret automarkkinat, jonka takia he ovat perustaneet tehtaita ja 

kokoonpanotehtaita Venäjälle (Ernst& Young 2013).  Esimerkiksi General Motors, Ford, 

Renault, Nissan ja Volkswagen ovat laajentaneet kapasiteettiaan Venäjällä. Vuonna 2014 

pudonnut autojen myyntimäärä ja Venäjän huono taloudellinen tilanne säikäytti monet 

autonvalmistajat, muun muassa General Motors perui suunnittelemansa miljardin dollarin 

arvoisen investoinnin Venäjälle. 

 

Uusien autojen myynnin on ennustettu pienenevän vuonna 2015, johtuen Venäjän talouden 

hankalasta tilanteesta. Venäjään kohdistuneet talouspakotteet ja öljyn hinnan putoaminen on 

aiheuttanut todella suurta inflaatiota, joka on heikentänyt kuluttajien ostovoimaa, joka on 

näkynyt uusien autojen myynnissä. Autojen hinnat ovat nousseet, pankit myöntävät 

varovaisemmin autolainoja ja vakuutusmaksut ovat kasvaneet. Automyynnin odotetaan 

kuitenkin lähtevän kasvuun vuonna 2016, Venäjän talouden vahvistumisen myötä. 

PriceWaterhouseCooper ennustaa Venäjän uusien autojen myynnin nousevan ennätystasolle 

vuosina 2019–2020, jolloin uusia autoja myytäisiin yli 2,8 milj. kappaletta vuodessa. 
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5.2 Aseteollisuus 

 

Venäjä on maailman toiseksi suurin aseiden toimittaja Yhdysvaltojen jälkeen.  Aseteollisuus 

on viennin arvon perusteella suurin valmistavan teollisuuden toimiala Venäjällä.  Kuvan 16 

mukaan Venäjä vei 15 miljardin dollarin edestä aseita vuonna 2014. Seuraavaksi suurimmat 

vientialat olivat: teollisuuskoneet 9 miljardia, lentokoneet ja helikopterit 5,5 miljardin ja 

teollisuuden sähkölaitteet 5 miljardia. 

 

Venäjän asevienti on yhteydessä niiden omiin puolustushankintoihin. Mitä suuremmat ja 

vaativammat tarpeet Venäjän asevoimilla on, sitä parempia aseita niiden aseteollisuus joutuu 

tekemään. Tämän myötä kilpailukykyisimmät aseet luovat ulkomaan kysyntää ja tuottavat 

vientituloja. Kuvassa 16 puolustushankintoihin kuuluu: uudet aseet, ylläpito ja päivittäminen, 

sekä R&D. Vuoden 2014 puolustushankinnoista uusien aseiden osuus oli 65 %, ylläpidon ja 

päivittämisen osuus 30 % ja R&D:n osuus loput 15 %. Puolustushankintojen raju kasvu 

vuonna 2014 on osa Venäjän asevoimien uudistusta, jolla päivitetään Venäjän armeijan 

kalustoa vielä 2020-luvulle tai pidempään. 

 

 

Kuva 16. Venäjän aseteollisuuden vienti, milj. USD. (CAST 2015) 
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Venäjän aseviennin osuus koko viennistä näkyy Kuvassa 17. Aseviennin osuus on kasvanut 

tasaisesti ja vuonna 2014 se oli jo 3 % koko viennistä. Se on suuri osuus, kun mietitään, että 

noin 90 % Venäjän viennistä tulee luonnonvaroista. Venäjän armeijan aseviennin voidaan 

olettaa kasvavan lähitulevaisuudessa, johtuen aseellisten konfliktien lisääntymisestä 

maailmalla. Venäjä käyttää asevoimiaan muun muassa Ukrainassa, sekä Syyrian ja Irakin 

alueilla. Tämä lisää aseiden ja ammusten kulutusta, jota varten Venäjän tulee tuottaa entistä 

enemmän vain omaa käyttöä varten. Lisääntyvien konfliktien myötä myös muut maat 

varustautuvat sotilaallisesti aikaisempaa enemmän, joka lisää aseiden globaalia 

kokonaiskysyntää ja näin lisää myös Venäjän asevientiä. 

 

 

Kuva 17.Venäjän aseteollisuuden vienti suhteessa koko vientiin. (CAST 2015) 

 

Asevienti on lähes kaksinkertaistunut viimeisen 5 vuoden aikana ja sen osuus koko viennistä 

on kasvanut 1,77 prosenttiyksiköstä 3 prosenttiyksikköön. Kun huomioidaan aseviennin 

kasvava trendi viime vuosina, sotilaallisten konfliktien määrän kasvu ja sotilaallinen 

varustautuminen maailmalla, voidaan olettaa Venäjän aseviennin kasvu myös 

lähitulevaisuudessa. 

 

Taulukossa 4 on esiteltynä osa Venäjän tämänhetkisistä asevientisopimuksista. Venäjän 

suurimpia vientikohteita ovat: Intia, Kiina, Vietnam, Algeria, sekä muita pääosin kehittyviä 

maita. Maailmanlaajuinen asevienti on selvästi jakautunut kahtia. Yhdysvallat toimittaa 

selvästi suurimman osan aseistaan muille länsimaille, etenkin Nato-maille. Venäjä puolestaan 
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kohdistaa vientiään kehittyville maille. Syyt aseviennin jakautumiselle on pääosin poliittisia. 

Venäjän tulehtuneet välit länsimaihin lisäävät viennin keskittymistä kehittyviin maihin, sekä 

entisestään tiivistää yhteistyötä Kiinan ja Intian kanssa. Taulukossa 4 listattujen 

asevientisopimusten yhteisarvo on noin 21,7 miljardia dollaria. Kokonaisuudessa Venäjällä 

on asevientisopimuksia 49 miljardin dollarin arvosta (CAST 2015). 

 

Taulukko 4. Venäjän aseteollisuuden tämänhetkisiä vientisopimuksia. (CAST 2015) 

 

 

Merkittävä osa Venäjän toimituksista on sotilaslentokoneita, panssarivaunuja ja 

ohjusjärjestelmiä. Nämä vaativat korkeaa teknologista osaamista ja niitä pidetään lähes yhtä 

vertaisina kilpaileville länsimaiden tuottamille malleille. Yhdysvaltojen ase 

materiaalihankinnat ovat todella politisoituneet ja muun muassa F-35 hävittäjä on hyvä 

esimerkki siitä. Yhdysvallat on sijoittanut F-35 projektiin jo 400 miljardia dollaria, se on 

kestänyt 15 vuotta, eikä hävittäjä ole vieläkään valmis (Cohen 2015). F-35:n häiveteknologia 

heikentää lento-ominaisuuksia, aselastin kokoa, sekä eikä ole edes tutkassa näkymätön, kuten 

yleisesti luullaan. (Turnbull 2014) 

 

Mikäli asehankinta ei olisi niin politisoitunutta, Venäjä saattaisi pärjätä kilpailussa vielä 

paremmin Yhdysvaltoja vastaan. Globaalin aseviennin kilpailu tiukentuu, kun Kiina 

entisestään vahvistaa asemaansa aseiden tuotannossa. He keskittyvät normaalia halvempiin 

tuotteisiin verrattuna Yhdysvaltoihin ja Venäjään. Kiinan kasvava kilpailukyky on uhka 

Venäjän aseviennille, koska he tähtäävät samoille kohdemarkkinoille Venäjän kanssa. 

Venäjällä on kuitenkin poikkeuksellista osaamista muun muassa sotilas- ja 

siviililentokoneiden valmistuksessa, panssarivaunuissa, ohjausjärjestelmissä, käsiaseissa, 

ammuksissa, sekä sukellusveneissä. 
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5.3 Raaka-aineteollisuus ja sen nykyaikaistaminen 

 

Raaka-aine teollisuus ei kuulu suoranaisesti valmistavan teollisuuden piiriin, mutta se kattaa 

suurimman osan Venäjän viennistä tällä hetkellä ja tulevaisuudessa sitä voidaan hyödyntää 

korkean arvonlisäyksen jalostuksessa. Olemme esitelleet metalli- sekä öljyteollisuuden 

nykyhetken tilannetta ja jo vireillään olevia suunnitelmia niiden nykyaikaistamiseksi. 

Pohdimme myös, miten näitä aloja voisi käyttää tulevaisuudessa enemmän Venäjän 

kotimaisten yritysten toimittajana puolivalmisteiden ja raaka-aine viennin sijasta. 

 

5.3.1 Metalliteollisuus 

 

Venäjä peri Neuvostoliitolta maailman suurimman raakaterästeollisuuden, joka vuonna 1988 

tuotti 163 miljoonaa tonnia. Venäjän osuus tästä oli 94,1 miljoonaa tonnia, mikä olisi tehnyt 

maasta toisiksi suurimman tuottajan heti Japanin jälkeen jos Venäjä olisi ollut itsenäinen maa. 

Neuvostoliiton hajoamisen jälkeen raakateräksen tuotannon oletettiin häviävän, mutta vienti 

pelasti Venäjän markkinat. Neuvostoliiton aikaan vuonna 1980 vietiin 6,2 prosenttia 

tuotannosta, mutta 1990-luvulla muun muassa valssatun teräksen vienti nousi 17 prosentista 

62 prosenttiin tuotannosta. 2000-luvun loppupuolella vienti on kääntynyt laskuun ja suurin 

osa vientituotteista on jalostamatonta metallia. Kotimaan kaupasta suurin osa on jalostettuja 

tuotteita rakennus- ja putkialalle. (Fortescue, 2009) 

 

Venäjällä on potentiaalia valjastaa laaja metalliteollisuus kansainvälisesti kilpailukykyiseksi, 

mikäli se pystyy kehittämään korkean arvonlisäyksen jalostusta kilpailukykyisemmäksi. Tällä 

hetkellä metallivalmisteita tuottavia kilpailukykyisiä teollisuuden aloja ei ole tarpeeksi, jotta 

suuri raaka-aineen volyymi saataisiin tehokkaasti käytettyä maan sisäisesti. Metallialan 

säilymisen kannalta tämä on välttämätöntä, sillä raakametallien ja puolivalmisteiden vienti on 

riskialtista liiketoimintaa ulkoisten tekijöiden kuten hintojen vaihtelun takia. Lisäksi nousevan 

elintason ja työn yksikkökustannusten takia raaka-aineiden vienti tai matala arvonlisäys 

tällaisenaan eivät ole kestävä ratkaisu Venäjän viennin kannalta. 
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5.3.2 Öljyteollisuus 

 

Neuvostoliitto oli 1980-luvulla maailman suurin öljyntuottaja. Tuotanto oli huipussaan 1983, 

jolloin se oli 12 miljoonaa barrelia päivässä. Neuvostoliiton hajoamisen myötä öljyn tuotanto 

kääntyi jyrkkään laskuun, jolloin entisen Neuvostoliiton valtioissa, joissa käytiin läpi 

muutosta suunnitelmataloudesta vapaisiin markkinoihin, ei ollut kunnollisia investointeja 

alaan ja infrastruktuuri oli riittämätön. Vuoden 1999 jälkeen öljyntuotanto on kuitenkin ollut 

nousussa Venäjällä.(Bhar, 2010) 

 

Öljyntuotannon kasvun lisäksi tärkeä tekijä on öljyn markkinahinta, joka on esitettynä 

Kuvassa 18. Vuoden 2008 finanssikriisi pudotti öljyn hinnan suurin piirtein samalle tasolle 

mille se on pudonnut tänä vuonna 2015. Öljyn hinnan vaihteluista huolimatta odotamme öljyn 

olevan merkittävä tulonlähde lähitulevaisuudessa, johtuen maailman öljyvarantojen 

hupenemisesta. Teollisuusmaiden siirtyminen fossiilisista polttoaineista tulee kestämään 

kauan ja kokemaan suurta vastustusta esimerkiksi autoteollisuudesta ja öljy-yhtiöiltä. 

 

 

Kuva 18. Venäjän öljyntuotanto- ja hinta vuosina 1992–2013 (Adomanis 2014) 
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Liitteessä 2 on esiteltynä Venäjän kokonaistulot öljyntuotannosta. Sen mukaan vuonna 2013 

Venäjä hyötyi öljyntuotannosta 415 miljardia dollaria, joka on noin 20 % Venäjän BKT:sta. 

Venäjällä olisi mahdollisuus lisätä öljynjalostusta, sekä öljyn lopputuotteiden valmistusta 

suuren öljyn volyymin takia, jonka myötä siitä saataisiin mittakaavaetuja ja logistisia etuja. 

Yksi positiivinen teollisuudenala onkin kumin ja muovin valmistus, joka on kasvanut yli 4-

kertaisesti viimeisen 14 vuoden aikana. 

 

Raakaöljyn ja matalan arvonlisäyksen jalosteiden vienti on riskialtista Venäjän talouden 

kannalta hintojen vaihteluiden sekä nousevien kustannusten ja tätä kautta laskevan 

kilpailukyvyn johdosta. Laajan öljyteollisuuden kilpailukyvyn kehittämiseksi Venäjällä on 

otettu käyttöön uusia jalostustapoja, joiden avulla voidaan muun muassa tuottaa 

korkealaatuisia synteettisiä tuotteita halvoista raakaöljyistä, säästää energiankulutuksessa ja 

vähentää haitallisia lieveilmiöitä ympäristölle(Nefodov, 2012). Raakaöljyn ja muiden siitä 

johdettujen polttoaineiden maailmanlaajuinen kysyntä tulee todennäköisesti laskemaan 

tulevaisuudessa myös uusiutuvien energiavarojen käyttöönoton ja yleistyvän negatiivisen 

asenteen fossiilisia polttoaineita kohtaan johdosta. Öljyteollisuus ja sen ympärille rakennettu 

infrastruktuuri ovat niin suuria, että tulevaisuudessa alan on uudistuttava tai siitä seuraa suuria 

tappioita ja jopa taantumaa Venäjän taloudelle. Aikaisemmin kuvassa 13 (luvussa 4.2) 

mainittu kumi- ja muovituotteiden jalostaminen on yksi teollisuuden ala jolla voidaan 

hyödyntää valtion sisällä massiivista öljyn tuotantoa. 
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6 JOHTOPÄÄTÖKSET 

 

Venäjän valmistava teollisuus ei näytä merkittäviä kasvun merkkejä lähitulevaisuudessa. 

Venäjän teollisuudessa on heikko tuottavuus, joka näkyy korkeina yksikkötyökustannuksina. 

Puutteellisen lainsäädännön ja korruption takia omistusoikeuksia ei valvota tarpeeksi, joka 

kasvattaa yritysten liiketoiminnan riskejä ja vähentää investointien määrää Venäjällä. 

Länsimaiden asettamat talousrajoitteet, öljyn alhainen hinta ja inflaatio entisestään 

heikentävät valmistavan teollisuuden kilpailukykyä ja venäläisten ostovoimaa. Koska selvästi 

suurin osa Venäjän valmistavasta teollisuudesta tähtää kotimarkkinoille, on kotimarkkinoiden 

kuluttajien ostovoima tärkeää teollisuuden tuotannon tason ylläpitämiselle. 

 

Venäjän autoteollisuuden odotetaan kasvavan lähitulevaisuudessa, sitä myötä kun Venäjän 

talous lähtee nousuun. Venäjällä on potentiaaliset automarkkinat, koska siellä on Euroopan 

toiseksi suurimmat automarkkinat, auto-omistajuus on vähäinen muun Euroopan tasosta, 

vanhentunut autokanta, sekä nopeasti kasvanut elintaso 2000-luvulla. Kansainväliset 

autovalmistajat ovat investoineet tehtaisiin Venäjällä, jotta ne välttävät maahantuonnista 

aiheutuvat kustannukset. Ajoneuvot olivat yksi eniten tuoduin hyödyke Venäjälle vuonna 

2014. Kannattavampaa yrityksille on kuitenkin valmistaa tai koota autot Venäjällä, jonka 

takia autoteollisuus sai eniten ulkomaan investointeja kaikista toimialoista Venäjällä vuonna 

2012. 

 

Yksi kilpailukykyisimmistä valmistavan teollisuuden aloista on Venäjän aseteollisuus, joka 

on myös suurin teollisuuden toimiala viennin perusteella. Venäjän aseteollisuutta voidaan 

pitää aidosti kilpailukykyisenä, koska se pärjää globaaleilla markkinoilla laadullisesti muita 

kilpailijoita vastaan. Venäjän armeijalla on meneillään noin 500 miljardin dollarin arvoinen 

kalustopäivitys, joka kestää vielä seuraavalle vuosikymmenelle asti. Puolustushankinnat ovat 

kasvaneet myös muilla mailla johtuen Ukrainan ja Syyrian sotilaallisista konflikteista. Maiden 

varustautuminen lisää maailmalla aseiden kokonaiskysyntää ja näin ollen lisää Venäjän 

asevientiä. 

 

Luonnonvarojen keräämiselle, käsittelylle, jalostamiselle ja viennille Neuvostoliitossa 

rakennettu ja suurimmalta osin Venäjän perimä infrastruktuuri ovat vauhdittaneet maan 
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taloudellista kasvua. Talouden pohjautuminen luonnonvaroille on kuitenkin riskialtista maan 

ulkopuolisten tekijöiden kuten hintojen vaihtelun takia. Venäjällä on pyritty koko sen 25-

vuotiaan historian ajan siirtyä pois luonnonvarariippuvuudesta ja sen tärkeys kasvaa kokoajan. 

Luonnonvarojen hyväksikäyttöön perustuvat teollisuuden alat ovat niin suuria Venäjällä, että 

ne on pystyttävä uudistamaan korkeamman arvonlisäyksen alojen käyttöön puhtaan viennin 

sijasta tai taloudelliset tappiot ovat niin suuria, että koko valtion tulevaisuus on vaakalaudalla. 

Esimerkiksi kumin ja muovin valmistava teollisuus on nousussa Venäjällä, mikä tarkoittaa 

että öljyä voidaan hyödyntää valtion omassa teollisuudessa viennin sijasta. Myös metallin ja 

niistä jalostettujen puolivalmisteiden vienti voidaan hyödyntää Venäjän omassa valmistavassa 

teollisuudessa, kuten auto- ja aseteollisuudessa. Valmistava teollisuus tarvitsee kuitenkin lisää 

kasvua ja eri aloja jotta raaka-aineiden suuri volyymi voidaan hyödyntää. 
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