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Migration shaping the economic and political development of Eurasia
Russia is the fourth most important destination country with about ten million immigrants, but
it is also a key country of origin for migration. How will migration affect the countries of the
former Soviet Union and the development of their neighbouring countries?

In the post-Soviet era, societal change in Russia has been
influenced by global phenomena and interaction, as well
as changes in people’s mobility. This interdependence has
exceeded traditional spheres of interest and influenced the
emergence of new ones. The Eurasian region is one of the
most important stages of global migration, and Russia is
one of the main destinations for today’s labour migrants.
One important consequence has been a lasting and broadbased shadow economy in the Russian labour market. In
the shadow economy, the challenges of Russia’s competitiveness are intertwined with the goals of internal security
and foreign policy. The Eurasian states are closely linked
because of migration. In 2019 for instance, Russia was the
fourth most important destination country with about ten
million immigrants, but also a key country of origin for
migration. The majority of Russian migrant workers are
from Central Asia. This group’s contribution to the Russian
economy has been estimated at more than 10% of the entire
Russian economy. Migration also brings stability to the
contemporary political systems in the countries of origin,
as internal economic and social pressures are discharged
through migration.
Russian migration and citizenship legislation have
undergone a significant change since the collapse of the
Soviet Union. Russia makes up a visa-free zone with the
former Soviet republics in Central Asia. For example, citizens of Kyrgyzstan, who come from a member country of
the Eurasian Union led by Russia, have, in principle, equal
rights in the Russian labour market. Since 1995, the citizens
of Tajikistan and Russia have been entitled to dual citizenship in these countries. However, for most migrants, working and living in Russia requires the registration of temporary residence and a work permit, among other things.
Bureaucracy and costs related to obtaining the official
documents have been one of the major reasons for unofficial
practices and corruption around the shadow economy.
Migration itself has also changed. For those migrant
workers who have arrived in recent years, the situation no
longer means abandoning their own country and culture

in the traditional sense. Mobile technology has created
cross-border and vital networks among immigrants, in
which they both maintain and change their own culture.
Most migrants also return to their home countries, which is
why migration in the Eurasian region is characterised by a
permanent revolving-door motion. This is probably also one
of the reasons why immigrants do not organise themselves
very often.
Migration also raises diverse opinions in Russia. The
migration-related threat scenarios raised elsewhere in the
world are also a topic of discussion in Russia. These threats
relate to the economy, culture, fundamental national values,
integration, race and religion. The debates highlight the
need to protect domestic labour and to combat the negative
effects of multiculturalism and the spread of cross-border
crime through immigrant communities. Much less has been
said about the shadow economy itself and its root causes.
The short-sighted profitability of the shadow economy is
linked to the political challenges of authoritarian regimes.
This link maintains the structural problems of the regional
labour market, which would require joint solutions in the
Eurasian region, and hinders the economic and social
development of the countries of origin, which is difficult
without political changes.
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Siirtolaisuus muovaa Euraasian taloudellista ja poliittista kehitystä
Venäjä on neljänneksi tärkein kohdemaa kymmenelle miljoonalle siirtolaiselle, mutta myös
keskeinen lähtömaa siirtolaisuudessa. Miten siirtolaisuus vaikuttaa entisen Neuvostoliiton
alueeseen ja näiden naapurimaiden kehitykseen?
Neuvostoliiton jälkeen Venäjän yhteiskunnalliseen muutokseen ovat vaikuttaneet globaalit ilmiöt ja kanssakäyminen,
sekä ihmisten liikkuvuuden muutokset. Tämä keskinäisriippuvuus on ylittänyt perinteiset etupiirit ja vaikuttanut
uusien syntymiseen. Euraasian alue on eräs tärkeimmistä
globaalin siirtolaisuuden näyttämöistä ja Venäjä on yksi
pääkohde tämä päivän työperäisille siirtolaisille. Yksi
merkittävä seuraus on ollut pysyvä ja laaja-alainen harmaa
talous Venäjän työmarkkinoilla. Harmaassa taloudessa
Venäjän kilpailukyvyn haasteet yhdistyvät sisäisen turvallisuuden ja ulkopolitiikan päämääriin. Siirtolaisuuden takia
Euraasian alueen valtiot ovat tiiviisti sidoksissa toisiinsa.
Esimerkiksi vuonna 2019 Venäjä oli globaalisti neljänneksi
tärkein kohdemaa kymmenelle miljoonalle siirtolaiselle,
mutta myös keskeinen lähtömaa siirtolaisuudessa. Keskiaasialaiset siirtolaiset muodostavat isoimman osan Venäjän
siirtotyöläisistä. Tämän ryhmän panos Venäjän kansantaloudelle on arvioitu yli 10% koko Venäjän taloudesta. Siirtolaisuus tuo myös vakautta lähtömaiden nykyisille poliittisille järjestelmille, kun sisäiset taloudelliset ja sosiaaliset
paineet purkautuvat siirtolaisuuden kautta.
Venäjän siirtolaisuus ja kansalaisuuslainsäädäntö
on kokenut merkittävän muutoksen Neuvostoliiton romahduksen jälkeen. Venäjällä on viisumivapaa alue entisten
neuvostotasavaltojen kanssa Keski-Aasiassa. Esimerkiksi
Kirgisian kansalaiset, jotka tulevat Venäjän johtaman Euraasian Unionin jäsenmaasta, ovat periaatteessa tasa-arvoisia Venäjän työmarkkinoilla. Vuodesta 1995 Tadzhikistanin ja Venäjän kansalaisilla on ollut oikeus näiden maiden
kaksoiskansalaisuuteen. Venäjällä työskentely ja asuminen
edellyttävät kuitenkin useimmilta siirtolaisilta muun
muassa väliaikaisen asumisen rekisteröinnin ja työluvan.
Virallisten asiakirjojen hankkimiseen liittyvä byrokratia ja
kustannukset ovat olleet yksi merkittävä syy epävirallisiin
käytänteisiin ja korruptioon harmaan talouden liepeillä.
Myös itse siirtolaisuus on muuttunut. Viime vuosien tulijoille siirtotyöläisyys ei enää tarkoita oman maan ja
kulttuurin jättämistä perinteisessä mielessä. Mobiilitek-

nologia on luonut siirtolaisten keskuuteen rajat ylittäviä
ja elintärkeitä verkostoja, joissa omaa kulttuuria sekä
ylläpidetään että muutetaan. Useimmat siirtolaiset myös
palaavat takaisin kotimaihinsa, jonka takia Euraasian
alueen siirtolaisuutta leimaa pysyvä pyöröoviliike. Tämä on
todennäköisesti myös yksi syy sille miksi siirtolaiset eivät
juurikaan esimerkiksi järjestäydy.
Siirtolaisuus herättää myös Venäjällä monenlaisia
mielipiteitä. Muuallakin maailmassa esille nostetut siirtolaisuuteen liittyvät uhkakuvat ovat keskustelun kohteena
myös Venäjällä. Nämä uhkakuvat liittyvät talouteen, kulttuuriin, kansallisiin perusarvoihin, integraatioon, rotuun
ja uskontoon. Keskustelussa nostetaan esiin tarve suojata
kotimaista työvoimaa, torjua monikulttuurillisuuden
mukanaan tuomia negatiivisia vaikutuksia ja rajat ylittävän rikollisuuden leviämistä siirtolaisyhteisöiden kautta.
Huomattavan paljon vähemmälle on jäänyt keskustelu itse
harmaasta taloudesta ja sen juurisyistä. Harmaan talouden lyhytnäköinen kannattavuus kietoutuu autoritaaristen
järjestelmien poliittisiin haasteisiin. Tämä yhteys ylläpitää
alueellisten työmarkkinoiden rakenteellisia ongelmia, joihin tarvittaisiin Euraasian alueen yhteisiä ratkaisuita, sekä
jarruttaa lähtömaiden taloudellista ja sosiaalista kehitystä,
joka on vaikeaa ilman poliittisia muutoksia.
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