
Mistä löytyy seuraava Mr.
Gates?
27.12.2006 07:22 — Hartti Suomela

Amerikkalaisille on uutinen se, että seuraava Bill Gates ei
olekaan amerikkalainen, vaan todennäköisesti jonkin muun
maalainen. Todennäköisin ilmansuunta on Aasia.

Oikeastaan pitää tarkentaa. Amerikkalaisessa mediassa
uutisoitiin kyselytutkimuksesta, jossa amerikkalaisilta
kysyttiin mistä maasta seuraava Bill Gates tulee.

Eniten ääniä sai Kiina (26,7 prosenttia), toiseksi tuli Japani
(22,4 %) ja Yhdysvallat sijoittui vasta kolmannelle sijalle
(20,8 %).

Muu maa mansikka

Tosin sanoen neljä viidestä amerikkalaisesta on sitä mieltä, että
seuraava teknologiamiljardöörivisionääri löytyy Amerikan
ulkopuolelta.

Pienestä maasta kotoisin olevalle suomalaiselle tässä ei ole
mitään yllättävää. Muissa maissa asuu paljon enemmän ihmisiä kuin
omassa maassa ja siten myös suurin osa huippuihmisistäkin
löytyy oman maan rajojen ulkopuolelta.

Intiaa ei arvosteta?

Kyselytutkimuksen tuloksissa yllättävintä mielestäni olikin se,
että Intia sai vain 13 prosenttia äänistä. Luku on alhaisempi
kuin mitämaan väkilukuun verratessa voisi päätellä, kun
vastaavasti kolmella ensin mainitulla maalla - Kiina
mukaan lukien -  ääniosuus oli suurempi kuin mitä maiden
väkiluku antaisi ymmärtää.

Jostakin syystä tavalliset amerikkalaiset eivät ainakaan
tämänkyselytutkimuksen mukaan pidä Intiaa kovin
vaarallisena kilpakumppanina teknologia-alalla.

Tämä siitäkin huolimatta, että Yhdysvaltojen nykyinen
jalähimenneisyyden teknologiaveturi, Piilaakso, elää pitkälti
intialaisjuuristen, korkeasti koulutettujen teknonörttien
voimalla.
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Jos Intian tilannetta tutkistelee tarkemmin, tulee
huomanneeksi, että kyselytutkimuksen tuloksissa
saattaakin olla jotain järkeä.

Intiassa on toki korkea teknologia-alan koulutus, joka
tuottaa paljon kyvykkäitä insinöörejä jatko-opiskelemaan
ulkomailla ja työskentelemään ulkomaisissa yrityksissä.

Myös moni ulkomainen yritys on ulkoistanut vaativia
ohjelmistokehitystehtäviä intialaisille alihankkijoille. Kaikki tämä
on saanut maahan aikaan voimakkaan, yli kahdeksan
prosentin vuotuisen talouskasvun.

Kuitenkaan maahan ei ole virrannut esimerkiksi riskirahaa
lainkaan samaan tahtiin kuin vaikkapa Kiinaan. Vuoden
2006 kolmen ensimmäisen neljänneksen aikana Intian
yrityksiin sijoitettiin riskirahaa vain noin 355 miljoonaa
dollaria, kun kiinalaisyrityksiin valettiin uskoa kaikkiaan
1,18 miljardin dollarin edestä.

Mikään maa ei ole ideaali

Lisäongelmia tuovat intialaisten alhaiset keskitulot, jotka
ovat vain reilut 3 000 dollaria vuodessa. Tällaisilla tuloilla ei
uusienteknologiatuotteiden hankintaan jää paljoakaan
ylimääräistä rahaa.

Samasta alhaisten keskitulojen ongelmasta kärsii Kiinakin,
jonkateknomaailman mahdiksi kohoamista hidastaa lisäksi
kielimuuri.

Eikä Yhdysvalloillakaan mene vahvasti. Vaikka rahaa
löytyykinyrityksille runsain mitoin, on opetuksen ja
koulutuksen taso heikko.

Ei siis taida olla mistään maata yksistään seuraavan söör Gatesin
kotimaaksi.

Oma, hyvinkin puolueellinen arvaukseni on, että
seuraavakin teknomiljardööri tulee Yhdysvalloista. Sen
kyvykkään visionääriosuuden on kuitenkin pakko olla ei-
amerikkalainen.
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