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Nopeasti heikkenevissä
olosuhteissa Venäjän ta-
lousministeriö laati kol-

me skenaariota vuoden 2009
näkymistä.  Vasili Naumov (Neza-
visimaja gazeta 3.12.2008) on
kuvaillut energian hinnan luo-
maa epävarmuutta Venäjällä.
Hänen mukaansa skenaariot ra-
kentuvat öljyn hintaan. Brent-
öljyn hinta oli 2.12.2008 vain
46,02 $ barrelilta ja MICEX:n
mukaan dollarilla sai vain
28.0166 ruplaa, mikä on suurin
arvo 10.3.2006 jälkeen.

Dollarin arvon alentuminen
ruplan suhteen on jo sinänsä va-
litettava Venäjän kansantalou-
delle, koska Venäjä saa öljytulon-
sa valtaosin dollareissa. Nyt ar-
vonsa menettäneitä dollareita
kertyy entistä vähemmän hal-
ventuneesta öljystä.

Lähtötason mukainen ske-
naario rakentuu 50 $:n öljyn hin-
taan barrelilta, optimistinen 60
$:n hintaan ja pessimistinen 30
$:n hintaan. Perusmallissa BKT:n
kasvua v. 2009 olisi 3,5%, mikä
on merkittävästi pienempi kuin
aiemmin lausuttu 6,7 %, jota var-
ten oli otaksuttu 95 $:n öljyn
hinta barrelilta. Perusmallin mu-
kaan dollarilla saisi 32 ruplaa,
mikä on enemmän kuin tarkis-
tetussa talousarviossa vuodelle
2009 (dollari = 24,7 ruplaa). Pes-
simistisessäkin näkymässä
BKT:n kasvu oli eurooppalaista
yleistä kasvuvauhtia nopeam-
paa, mutta kuitenkin vain 2-
2,5%. Pessimistisessä arviossa
dollarilla saa ostettua 35 ruplaa
vuonna 2009.

Samainen artikkeli kertoo,
että entisen ministerin Vjatšes-
lav Senchagovin mukaan pessi-
mistiset arviot eivät johdu vain
energian hinnasta, vaan myös
ongelmista metallurgiassa ja ra-
kentamisessa. Gavrilenkov otak-
sui puolestaan, että BKT:n kasvu
voi nousta ensi vuonna 5%:iin,
mutta ensimmäinen neljännes
olisi vaikein: “Tärkeintä on pääs-
tä eroon pelosta ja kauhusta.
Venäjän talous osoittaa vanhaa
kasvua riippumatta siitä, oliko
öljyn hinta 50, 40 tai 30 $ barre-
lilta” (Gavrilekov).

Analyysitoimisto FBK ja Igor
Nikolaev loi juuri mainittua pel-
koa ja kauhua, kun ennusti BKT:n
laskevan 4% vuoden 2009 aika-
na: teollisuuden tuotanto laskisi
6%, kuljetustoiminta tipahtaisi n.
5%. Kriisin jälkeinen uusi varsi-
nainen kasvu alkaisi vasta 2012–
2113! Nikolaevin ennustus on
lähinnä kuriositeetti, jonka mu-
kaisia ajatuksia on julistanut
Kommunistisen puolueen jot-
kut edustajat Venäjällä.

”Kriisi luo mahdollisuuksia”

Arkady Dvorkovich kertoi Ve-
näjän teollisuuden ja yrittäjien
unionissa maailmanmarkkinoi-
den kehitysnäkymistä
(28.11.2008 Ria Novosti/ Venä-
jän yhtenäisyyden puolueen ko-
tisivut). Venäjä odottaa maail-
manmarkkinoiden tilanteen
kääntyvän parempaan jo kuu-
den kuukauden kuluttua. Venä-
jä pitää tärkeänä, että tuota het-
keä ei menetetä: Venäjä tahtoo
osallistua kilpailuun ja hyödyn-

tää kriisin luomia mahdollisuuk-
sia! Dvorkovich ennakoi, että ve-
rolakeihin voi tulla muutoksia.
 Suurta huomiota kiinnitetään
myös rakennus-, vähittäiskaup-
pa-, maatalous -ja suunnittelu-
työhön. Dvorkovich torjui pank-
kien syyttelyn siitä, että nämä
eivät päästä rahaa reaalitalou-
teen. “Meidän on ymmärrettävä,
että pankkien pitää nyt käyttäy-
tyä huolellisesti ja tasapainoi-
sesti.”

Venäjän suurin pankki Sber-
bank julkaisi 3.12.2008 viisivuo-
tisen strategiansa, jonka mu-
kaan se aikoo kaksin- tai kolmin-
kertaistaa voitot vuoteen 2014
ja saada markkinaosuudeksi 25–
30%. Sberbank laajenee myös
entisen Neuvostoliiton alueen
valtioihin, Intiaan ja Kiinaan.

”Vaurauden rakennuttava
reaalitalouteen”

Taloustilanteen muutoksesta
ja öljyn hinnan romahduksesta
voi olla Venäjälle jopa merkittä-
vää hyötyä keskipitkällä ja pit-
källä aikavälillä, koska valtion ja
instituutioiden on nyt aktiivises-
ti sanouduttava irti petrotalou-
den tehottomuudesta ja uudis-
tuttava.

Pääministeri Vladimir Putin
painotti, että Venäjä ei unohda
strategista kehittämistä tässä ta-
loustilanteessa.  “Vain aidosti te-
hokas talous voi taata kohtuul-
liset tulot ja elämän laadun ih-
misille, jotta muodostuisi todel-
linen, laaja ja aktiivinen keski-
luokka”.

Venäjällä talouskasvu on ollut
terveesti dynaaminen, Venäjää
eivät uhkaa nyt edes suuret luot-
totappiot ja Venäjällä on valta-
vat valuuttavarannot,  “mikä an-
taa vapauden taktikoida, pitää
yllä makrotalouden vakautta ja
estää inflaation nopeaa nousua
tai ruplan arvon muutoksia” (Pu-
tin). Putin muistutti monista
palkkaus- ja eläkeuudistuksista.

Pankkitallennusten takuujär-
jestelmän ansiosta 98,5% sijoit-
tajista on turvattu.  Putinin mu-
kaan maailmanlaajuinen kriisi
on jälleen kerran vahvistanut
tunnettua totuutta, että vaurau-
den perusta pitää olla kansalli-
nen, talouden turvallisuus ra-
kentuu ensisijaisesti kilpailuky-
kyiseen reaalitalouteen.  “Nyt on
korjattava talouden tehokkuut-
ta ja parannettava infrastruktuu-
ria sekä päästävä eroon tarpeet-
tomista kustannuksista”.  Päämi-
nisteri listasi useita muutoksia,
kuten pienyritysten verorasituk-
sen keventäminen ja liiketoi-
minnan hallinnollisten esteiden
vähentäminen.

Putin toisti myös tullitariffien
hyödyllisyyden kotimaisten
markkinoiden kehittämiselle,
mutta lisäsi, että kustannukset
eivät saa kaatua venäläisille ku-
luttajille eikä Venäjä voi rikkoa
kansainvälisiä velvoitteita. Venä-
jä antaa myös avustuksia maail-
manlaajuisen kriisin poistami-
seksi: nämä avustukset kehittä-
vät Venäjän “integraatioproses-
seja maailmassa”.  Venäjä saa täl-
lä tavalla lisää mahdollisuuksia
monipuolistaa omia investoin-

tejaan, laitteittensa myyntiä ja
työllisyyttä.

Talouskasvu ei synny synkiste-
lyssä, vaan tekemisessä ja uskal-
luksessa. Tämä on havaittavissa
myös Putinin puheen päätökses-
tä: “Sanottakoon suoraan, että
suotuisan talouden aikakaudella
öljyn korkea hinta ja muut perin-
teiset vientihyödykkeet sallivat
tehdä eräistä kollegoistamme lii-
an rentoja (“rasslabilis”).  —  Usko
Venäjään auttaa ihmisiä saavut-
tamaan todella erinomaiset tu-
lokset.  Haluat elää vapaassa ja
vauraassa maassa. Haluat raken-
taa rehellisesti ja hyvässä uskos-
sa työn varassa turvallista tulevai-
suutta itsellesi ja lapsillesi. Halu-
at olla ylpeä kotimaasi menestyk-
sestä” (Putin).

Oppositio luo kauhukuvia

Kaikki eivät ole luonnollisesti
yhtä kannustavia kuin hallituk-
sen ministerit. Venäjän suurin
oppositiopuolue – Kommunisti-
nen puolue —  ja Vladimir Tara-
sov maalasi 1.12.2008 puolueen-
sa sanomalehdessä kauhuske-
naarion, jonka mukaan Venäjän
91 miljardin $:n budjettiylijäämä
romahtaisi alijäämäiseksi. Loka-
kuussa 2008 virtasi pääomaa
ulos Venäjältä 50 miljardia $.,
mitä Tarasov ei kuitenkaan tar-
kemmin erittele. Kommunis-
tianalyytikon mukaan ruoka-
kaupat tyhjenevät ja rakentami-
nen loppuu. Puolue väittää, että
Jekaterinburgin syyttäjävirasto
kaavailisi jopa tuomioita toimit-
tajille, jotka kertovat synkän
seikkaperäisesti pankkien ja yri-
tysten tilanteesta. “Maailman ka-
pitalismin kriisi vaikuttaa väistä-
mättä Venäjään. Nyt on vaarana
uusi tulojen ja hyvinvoinnin jako
poliitikoille ja oligarkeille”.

Myös Vladimir Zhirinovski libe-
raalidemokraateista tahtoo ot-
taa hyödyn julkisesta keskuste-
luteemasta, mutta pysyy huo-
mattavasti maltillisempana kuin
kommunistit. Hän nimeää puo-
lueensa kotisivustolla, että ta-
louskriisi ei ole Venäjän:  ”Venä-
jä on jopa tottunut kriiseihin 15
vuoden aikana”. Kriisi toki koskee
Venäjää, joka on osa maailman
taloutta.

“Meidän ministerit kuten Kud-
rin ovat vieneet valtavia summia
rahaa ulkomaille. He ovat ajatel-
leet, että siellä olisi kaikki hyvin.
Gorbatšov avasi talouden maa-
ilmanmarkkinoilla, ja juuri siksi
me kärsimme tänään”.  Zhi-
rinovski vaatii, että kriisin opet-
tamana valtion pitäisi kohtuulli-
sesti lisätä talouden valvontaa:
kaikkea ei saa antaa yksityisiin
käsiin. Zhirinovskin mukaan krii-
si kestää korkeintaan 3 vuotta,
sen pahin huippu oli keväällä
2009, missä hän liittyy hallituk-
sen näkemykseen. Puoluejohta-
ja kutsuu tästä alkavaa aikaa
uuden rakennemuutoksen kau-
deksi.

”Kaikki suunnitelmat
toteutuneet”

Igor Shuvalov ja Dmitri Medve-
dev julkistivat Gorkissa joulu-
kuun 1. päivänä 2008, että Venä-
jän talouskasvuvauhdiksi jää
7,5% vuodelle 2008, vaikka ”ti-

lanne on ollut yleisesti moni-
mutkainen”.  Tulos on kansainvä-
lisesti katsottuna loistava.

Talousministeriön viimeisin
ennuste oli kertonut, että loppu-
vuoden aikana talouskasvun
vauhti olisi 6,8-7%. Erityisesti öl-
jyn ja kaasun hinnat vaikuttavat
tulokseen. Vastoin kaikkia pelko-
kuvia tiedostustilaisuudessa voi-
tiin kuitenkin julkistaa, että
“kaikki makroekonomian merkit
viittaavat alkuvuoden 2008
suunnitelmat toteutuvan”.

Intialainen Mainstrean-lehti
(nro. 50/3.12.2008) ylisti Venäjän
talouskasvulukuja jopa ”varsin
vaikuttaviksi” artikkelissa, jolla
oli myös vaikuttava nimi  “Venä-
jän talous karjuu jälleen”.  Säikäh-
dys olisi vain hetkellinen Venä-
jällä. Medvedevin Intia-vierailun
kunniaksi muistettiin The Econo-
mist Intelligence Unit –tutkimus-
laitoksen tuoretta skenaariota:
suorat ulkomaiset investoinnit
säilyisivät Venäjälle vilkkaana
hyvin vuoteen 2012 saakka. Suo-
rat ulkomaiset investoinnit ovat
vuoden 2008 aikana Venäjälle jo
55–58 miljardia $, ja vuoden
2009 aikana 56–62 miljardia $.
Vuonna 2011 ulkomaisten suo-
rien investointien määrän otak-
sutaan saavuttavan jopa 65–73
miljardin $ summan. BKT:n kas-
vu säilyy keskimäärin yli 5%:ssa
vuosien 2002–2012 aikana.  Ve-
näjän käytettävissä olevat tulot
ovat kasvaneet jopa yli kaksi ker-
taa niin nopeasti kuin BKT! Tie-
totekniikan alan vuotuinen kas-
vuvauhti on ollut 25%.

OPEC ja Venäjä lähentyvät?

Venäjä saattaa saada huomat-
tavaa globaalista vaikutusvaltaa,
jos raakaöljyn alhainen hinta
auttaa yhteisen taktiikan synty-
miseen OPEC:n ja Venäjän kes-
ken. Tällainen sopu tuotannon
rajoitteista ei olisi Yhdysvaltojen
intressien mukaista, mutta lisäi-
si OPEC:n ja Venäjän painoarvoa.

Heinäkuussa 2008 raakaöljyn
hinta oli korkeimmillaan yli 145
$ barrelilta, mutta 2.12.2008
enää 46.96 $ — alhaisin hinta
20.5.2005 jälkeen. OPEC:n pu-
heenjohtaja Chakid Khelil on
vaatinut Venäjää, Norjaa ja Mek-
sikoa mahdolliseen sopimuk-
seen öljyn tuottamista rajoitta-
vasta kartellista.  Myöskään Ni-
geria, Iran ja Venezuela eivät ole
olleet toistaiseksi innokkaita
tuotannon rajoituksiin.

Venäjällä on tammi-marras-
kuun aikana 2008 öljyn tuotan-
to laskenut 0,5% edellisvuodes-
ta.  Deutsche Bankin asiantunti-
joiden mukaan öljyn hinta voi ti-
pahtaa 40 $:iin barrelilta huhti-
kuussa 2009, jos kartellia ei syn-
ny. Tällaisesta hinnasta eivät
enää hyötyisi edes innokkaim-
mat petrodollareita pumppaa-
vat valtiot. Veles Capitalin öljy-
analyytikko Stanislaw August on
nähnyt, että länsimaita pelottaisi
Venäjän ja OPEC:n mahdollinen
lähentyminen kartellin avulla.
Öljyn hintaan vaikuttavat myös
merkittävästi spekulatiiviset te-
kijät, geopolitiikka ja sotilaalliset
konfliktit.

Juha Molari
molari@kauppatie.com

Venäjä ei menetä
strategista hetkeä


