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Vahva pyrkimys irti neuvostoperinteestä on tehnyt Virosta
startup-onnelan, arvostettu amerikkalainen talouslehti
kirjoittaa.
Viro tuottaa pienestä koostaan huolimatta väkilukuun
suhteutettuna eniten startup-yrityksiä Euroopassa, ja maan
tarjoamien sähköisten julkisten palveluiden määrä ja laatu ovat
ennätyksellisiä. Mikä on tehnyt Virosta näin menestyksekkään
vain 20 vuotta Neuvostoliiton hajoamisen jälkeen,
talouslehti Wall Street Journal pohtii.
Viro on menestynyt hyvin erityisesti startup-yritysten
synnyttämisessä. Tammikuun Seedcamp-tapahtuman 20
finalistista neljä oli virolaisia, ja insinööreille tarkoitettu
sosiaalinen verkkopalvelu GrabCAD voitti lopulta koko
kisan.
Kasvuvaiheen yrityksiin erikoistuneen ArcticStartupin
toimitusjohtaja Antti Vilpponen arvioi WSJ:lle, että Viron
menestyksen takana on kolme syytä: poliittisen johdon tuki,
Skypen menestys ja virolainen toimintakulttuuri.
Esimerkiksi Viron presidentti Toomas Hendrik Ilves on
selkeästi nörtti: miehen työhuoneen pöydältä löytyy 27-tuumainen
iMac, ja hän omistaa lisäksi MacBook Airin ja iPad 2:n.
Ilveksen teknologiamyönteisyys tuli yhä vahvemmin ilmi
vastikään, kun hän
kritisoi Nobel-ekonomisti Paul Krugmania
värikkäästi Twitterissä.
Yksi Viron erityispiirteistä on tasavero, joka on presidentti
Ilveksen mukaan auttanut rakentamaan tehokkaan
sähköisen verojärjestelmän.
- Kun yhdistetään tasavero ja tietokonejärjestelmä, niin
tuloksena on systeemi, joka on helppo sähköistää verotuksen
ollessa tasainen. Ja koska verotus on tasainen ja järjestelmä
sähköinen, ihmiset voivat täyttää - ja myös täyttävät veroilmoituksensa erittäin nopeasti, Ilves sanoo.
Muita esimerkkejä teknologian hyötykäytöstä Virossa ovat
sähköisen äänestämisen mahdollisuus, sähköisesti toimiva
terveydenhuoltojärjestelmä ja mahdollisuus allekirjoittaa
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asiakirjoja sähköisesti.
Eroonneuvostomentaliteetista
Skype-esimerkillä viitataan siihen, että suuri osa
nettipuheluohjelman koodanneista insinööreistä oli virolaisia.
Se on osoittanut virolaisille, että menestyminen on
mahdollista.
Vieläkin tärkeämpi asia on kuitenkin
toimintakulttuuri.Virolaisesta toimintakulttuurista
puhuttaessa taustalla on pyrkimys tehdä kaikki eri lailla kuin
neuvostojärjestelmän aikana tehtiin.
- Keskeinen tekijä on psykologia ja se, että on joutunut
alistetuksi. Sitten hankkiudutaan eroon kaikesta, mitä oli
aiemmin. Virossa on vain vähän ihmisiä, jotka pitävät
neuvostoperinteiden säilyttämistä missään arvossa, presidentti
Ilves sanoo.
Valuutanvaihtopalvelu TransferWisen perustaja Taavet
Hinrikus puolestaan sanoo, että neuvostoperinne näkyy
eritoten tee-se-itse -asenteessa. Aiemmin tavaroiden
saatavuus oli niin heikko, että jos halusi jotain, se oli
rakennettava itse.
Myös Viron pienestä koosta on ollut apua. Maan
kotimarkkinat ovat niin pienet, että startupien on
lähtökohtaisesti suunnattava katseensa ulkomaille.
- Kotimarkkinamme koko - tai oikeastaan sen puute - on
pakottanut meidät kehittämään ideoita, jotka ovat jo
luonteeltaankin globaaleja, nettivaatekauppojen portaalin
Fits.me:n perustaja Heikki Haldre sanoo.
Vaikka Viro on menestynyt hyvin startupiensa kanssa, on
maalla kuitenkin vielä paljon parannettavaa. Se on yhä yksi
Euroopan unionin köyhimmistä maista reilun 13 000 euron
bruttokansantuotteellaan per capita. Vaikka luku on muita
Baltian maita korkeampi, se on silti vain puolet Suomen ja
Ruotsin bkt:sta.
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