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Vuosi 2009 muistetaan maail-
manlaajuisesta talouskriisistä ja

valtavista rahasummista, joita halli-
tukset käyttivät pelastaakseen talo-
utensa. Tilanne on alkanut vakiintua
muutamissa valtioissa, mutta vuo-
den 2010 aikana viranomaiset saat-
tavat jo kiristää rahapolitiikkaa. Krii-
sin alun jälkeen asuntojen arvo las-
kivat yli 5 miljardia dollaria, osake-
markkinat yli 10 miljardia dollaria.
Kymmenes osa maailman varalli-
suudesta tuhoutui lyhyessä ajassa.

Venäjän odotetaan vahvistuvan
Venäjän osakemarkkinat ovat

erityiset lupaavat. Epäluulo kosket-
ti talouskriisin tultua Venäjän osa-
kemarkkinoita erityisen suuresti,
joten nyt kasvu on ollut sitäkin
suurempi: Venäjän indeksit ovat
nousseet yli kaksinkertaiseksi. Jot-
kut ihmiset ovat tehneet lamasta
nousun aikana roimasti rahaa!
Tämä on huomattavasti suurempi

Vuoden 2009 alussa luotiin eräis-
sä tiedotusvälineissä tunnel-

maa, että venäläinen turistikin pet-
täisi Suomen eikä saapuisi tänne,
Suomeen tulisi myös entistä vä-
hemmän rahaa. Kaikki eivät havain-
net mediasta maaliskuussa tilasto-
keskuksen oikeita ja virallisia tilas-
toja, joiden mukaan venäläisten tu-
ristien määrä olikin lisääntynyt Suo-
messa. Venäläiset turistit muodos-
tivat jo 47% kaikista ulkomaisista yli
yön yöpyvistä turisteista.

Jälleen uudestaan nuo niin ih-
meelliset venäläiset turistit olivat
kauhukuvissamme syksyn 2009 al-
kaessa.  Talouslaman uskottiin tuho-
avan venäläiset uudenvuoden turis-
min ja alkavan vuoden 2010 viisu-
mikysynnän. Kävi kuitenkin niin,
että Pietarin konsulttiin tuli enem-
män viisumihakemuksia kuin kos-

Talousennusteet ovat totta kai
myös mielikuvia. Mielikuvat Ve-

näjän kehityshaasteista ja –näky-
mistä ovat moni-ilmeiset. Yksimie-
lisyys näyttää vallitsevan, että uudis-
tuminen on tärkeä ajanmukainen
tehtävä, vaikka Venäjän talous on
kääntynyt kasvuun.

IMF:  vakautta käytettävä
muutosten ajamiseen!

Kansainvälinen valuuttarahasto
(International Monetary Fund, IMF)
ennusti joulukuun puolessa välissä
2009, että Venäjän talous elpyisi
vuonna 2010, kasvu olisi noin 3,5%.
IMF piti Venäjän pankkijärjestelmää
vakaana, vaikka suuri likviditeetti
saattaa naamioida vakavampia on-
gelmia. IMF lausui huolensa, että
Venäjällä ei ole riittävän voimakkai-
ta poliittisia toimia, joiden avulla
puututtaisiin pankkijärjestelmän
ongelmiin ja tuettaisiin keskus-
pankkia kiristämään rahapolitiik-
kaa. Venäjän keskuspankin toivot-
tiin käyttävän vallitsevaa vakaata
tilannetta hyödyksi siten, että lain-
säädännöllisiä vaatimuksia alettai-
siin kiristää nyt, kun vakaus tukisi
muutoksen mahdollisuutta.

IMF lausui huolestuneisuutensa,
että vuoden 2007 tasoon nähden
budjetoidut menot kasvavat 7% ja
näistä menoista valtaosa on lakisää-

Talouslaman heikentämä
Eurooppa kovilla globaalissa kilpailussa

Venäläiset Suomessa

nousu kuin muissa BRIC-valtioissa.
Öljyn hinta on vaikuttanut suu-

resti osakemarkkinoihin. Myös me-
talliraaka-aineet ovat kallistuneet.
Valtiotalouden vakautta osoittavat
keskeiset indikaattorit kertovat hy-
vää.  Venäjän osakemarkkinoiden
arvon kasvua on lisännyt syksystä
2009 alkaen voimakkaasti sijoittaji-
en havainto, että Venäjällä osakkei-
den odotukset ja tuotot ovat olleet
paremmat kuin muualla. Jos öljyn
keskihinnaksi muodostuu noin 75
dollaria barrelilta, öljyosakkeiden
arvot voivat nousta edelleen keski-
määrin 30% vuoden 2010 aikana.

Kozmino
Kolumnisti Robert Morley kirjoitti

Trumpet-lehdessä 5.1.2010 ennus-
tuksensa, että Venäjä muuttaa maa-
ilmaa voimakkaasti. Uudet öljyput-
ket ja satamat tekevät Venäjästä
jopa tehokkaamman öljyn viejän
kuin mitä Saudi-Arabia on.  ”Seura-
ukset ovat Euroopassa ja Aasiassa

syvällisiä: muutokset maailmantalo-
uden muotoon ja maailman voima-
tasapainoon jäävät ikuisiksi”.  Lu-
kuun ottamatta varsin hiljaista suo-
malaista mediaa, maailmalla on laa-
jasti seurattu Kozimon strategista
merkittävyyttä maailman talouden
painopisteisiin.

28. joulukuuta 2009 pääministe-
ri Vladimir Putin avasi Nadhodkan
ja Vladivostokin lähettyvillä Koz-
minon strategisen terminaalin, joka
on ollut yksi suurimmista hankkeis-
ta nykyajan Venäjällä. Pääministeri
kutsui Kozminon avajaistilaisuutta
”suureksi uuden vuoden lahjaksi Ve-
näjälle”. Erityisesti Putin korosti stra-
tegista avautumista uusille markki-
noille, kasvaville Itä-Aasian markki-
noille. Venäjän Kaukoidän ja Baika-
lin alueen kehitykselle syntyy myös
uusia mahdollisuuksia.

Kozmino on suunniteltu 15 mil-
joonan tonnin öljymäärän lastauk-
seen vuodessa. Satama ottaa vas-

taan valmistumisensa jälkeen jopa
ehkä 300 0000 tonnin säiliöaluksia,
kun valmistelut saadaan päätök-
seen. Rosneft rakentaa petrokemi-
an laitoksen, joka käsittelee 20 mil-
joonaa tonnia öljyä vuodessa. Itä-
Siperian - Tyynenmeren öljyputki
(ESPO) on 4700 kilometriä pitkä.
Venäjä vie sen kautta raakaöljyn
Aasia-Tyynenmeren markkinoille
(Japani, Kiina, Korea).

Suomessa ja Virossa ovat jotkut
nationalistiset ryhmät kauhistelleet
NordStream –kaasuputkea sen syn-
nyttämien poliittisten rakenteiden
vuoksi. Vähemmälle huomiolle ovat
jääneet nämä varsinaiset jättimäiset
yhteistyöhankkeet Venäjän, Japa-
nin, Kiinan ja Korean kanssa.

Ehkä eurooppalaisten pitäisi
enemmän murehtia pikemmin jää-
mistä marginaaliin maailman talo-
uksien kasvussa kuin pelätä yhteis-
työtä ja kumppanuutta?

J. Molari

Venäjän talous – jännittävä,
vauhdikas karhun tarina?

teisiä velvoitteita. “Mikäli julkisen
talouden kasvua ei pysäytetä, tämä
johtaa vaikeuksiin finanssipolitiikas-
sa, inflaatioon, ruplan arvon nopei-
siin muutoksiin ja lisääntyvään riip-
puvuuteen öljystä”. Näiden kulujen
pelätään muodostuvan pysyviksi
menoeriksi.

IMF arvosteli Venäjän inflaatiota-
voitteita vuodelle 2010 “vaatimat-
tomiksi”. Valuuttarahaston mukaan
inflaatio tulisi painaa alle 5 prosen-
tin. Keskuspankin päätös alentaa
korkoja ei saanut kiitosta. Sitä vas-
toin valuuttakurssin joustavuus sai
kiitosta.

Samanaikaisesti Venäjän valtio-
varainministeri Aleksei Kudrin ker-
toi Venäjän kansantalouden kasva-
neen 8% marraskuussa lokakuu-
hun nähden. Marraskuun alussa
Venäjän hallitus käytti 900 miljar-
dia ruplaa antikriisirahastosta luo-
tonannon vauhdittamiseksi ja
maan teollisuusjättiläisten tukemi-
seen. Alkaneesta talouskasvusta
huolimatta Venäjän talous on edel-
leen kauhuissaan maailmantalou-
den taantumasta, jolloin ulkomai-
set sijoittajat pakenivat maasta.
Luottoluokituslaitos Standard and
Poor’s ennusti joulukuun alussa
2009, että Venäjän pankkijärjestel-
mä voi menettää jopa noin 14 pro-

senttia sen lainoista vuoteen 2012
mennessä: luottotappiot voivat
uhata yhä edelleen kehittymätön-
tä pankkisektoria.

Dmitri Medvedev:
kiireellisiä uudistuksia!

Viikkoa IMF:n ennustuksen jäl-
keen 24. joulukuuta 2009 Venäjän
Federaation presidentin Dmitri
Medvedevin viesti oli kuitenkin hy-
vin paljon myönteisempi.  Hänen
mukaansa Venäjän selvisi maail-
manlaajuisesta talouskriisistä kai-
kesta huolimatta “suhteellisen alhai-
sin kustannuksin”, vaikka monia dra-
maattisia asioita tapahtuikin. “Vuo-
si oli erittäin vaikeaa. Olemme näh-
neet monia dramaattisia tapahtu-
mia. Olemme elossa ja kehitymme
edelleen, mielestäni maksoimme
suhteellisen pienen hinnan kansain-
välisestä finanssi- ja talouskriisistä”
(Medvedev). Medvedevin ennus-
tuksen mukaan Venäjän talous kas-
vaisi 2,5-5 prosenttia vuoden 2010
aikana. Vuoden 2009 yksi suurim-
mista saavutuksista oli yhteiskun-
nallisen vakauden säilyminen ta-
lousongelmien ahdistamassa val-
tiossa. “Meillä on edelleen vakaa yh-
teiskunta. Olemme päättäneet isos-
ta joukkoa sosiaalisia tukia ja lu-
paamme, että sosiaalinen vastuulli-
suus ei pääty”.  Medvedev ei halun-

nut kuitenkaan mitään sokeaa luot-
tamusta vallitsevien olotilojen riit-
tävyyteen, vaan pikemmin edellyt-
ti merkittäviä muutoksia: “Olemme
täysin varmoja siitä, että ilman kii-
reellisiä uudistuksia Venäjän talou-
della ei ole tulevaisuutta, vaikka Ve-
näjällä on valtavat luonnonvarat”.
Venäjän voimakas riippuvuus raa-
ka-aineista on haaste ja uhka kan-
santaloudelle: “Se on este Venäjän
kehitykselle ja tämä ongelma on rat-
kaistava” (Medvedev).

Vladimir Putin:
tarkistettava prioriteetit!

Maxim Tkatšenko luonnehti
CNN:n uutisissa uutena vuotena Ve-
näjää talousvuoden “karhuksi”, kos-
ka Venäjän bruttokansantuote
(BKT) laski voimakkaammin kuin
missään muussa G8-maassa vuon-
na 2009. Venäjä säilytti silti yhteis-
kunnallisen vakauden. Riskejä ovat,
ettei kasvu ole vahvaa ja kasvu pe-
rustuu yhä luonnon raaka-aineisiin.
Tkatšenko viittaa pääministeri Vla-
dimir Putinin arvioon: “Tämä merkit-
see, että meidän on tarkistettava pri-
oriteettimme. Ennen kaikkea on ra-
kennettava uutta teollista kapasi-
teettia ja innovatiivista taloutta”. Täl-
laista on mm. autoteollisuuden ja
rakentamisen tukeminen.

Juha Molari

kaan ennen sen historiassa!
Vuonna 2008 Suomen pääkonsu-

laatti Pietarissa kirjoitti yli 545 000
viisumia venäläisille, mikä oli Pieta-
rissa kaikkien aikojen ennätys – yli
4% enemmän kuin vuonna 2007.
Venäjällä jätettiin yhteensä 736 000
viisumihakemusta Suomeen saapu-
mista varten. Suomeen saapumista
varten haetuista kaikista viisumiha-
kemuksista yli 90% on venäläisten
osuus. Totta kai talouslama on kos-
kettanut venäläistä matkailua niin
kuin myös suomalaista: venäläinen
turisti katsoo rahojen vähetessä
Suomeen, joka on turvallinen ja lä-
hellä. Suomessa saattaa asua myös
ystäviä ja sukulaisia, joten Suomeen
saapumiselle kynnys muodostuu
matalaksi.

Myös rautatiet välttävät edellä
kuvatut toistuvat kauhu- ja pelko-

kuvat, vaan ovat sitä vastoin teh-
neet vakavat harkinnat ja kannatta-
vuuslaskennat, joiden mukaan jopa
kolmeen tuntiin nopeutuva junayh-
teys Pietarin ja Helsingin välillä ra-
kentaa aivan uudenlaisia suhteita
kaupunkien välille. Matkailumäärät
kasvat tuntuvasti myös lähitulevai-
suudessa.

Vuonna 2005 Riitta Kosonen,
Malla Paajanen ja Noora Reittu
opastivat tutkimuksessaan “Etelä-
Suomi venäläisten turistien länsi-
matkailussa”  (Helsingin kauppakor-
keakoulu), että Suomen Venäjä-kil-
pailuetu tulisi perustua entistä
enemmän Venäjän erityisosaami-
seen monipuolisemmin, sillä Suo-
men pohjoinen sijainti ei ole kuiten-
kaan kilpailukykyinen eteläisiin
matkareitteihin nähden.  Gateway-
matkailijoista noin 90% kertoi viipy-

vänsä Suomessa vain 1-3 päivää,
jolloin Suomi ei muodostunut itse
matkailun pääkohteeksi. Suomen
onni oli tutkimuksen valossa se, että
eteläisistä matkareiteistä kiinnosta-
vimmat Viron ja Puolan reitit koet-
tiin hyvin hankaliksi.  Rajamuodol-
lisuudetkaan eivät toimineet siellä
toivotulla tavalla. Suomessa herätti
tyytyväisyyttä myös turvallisuus,
luotettavuus, ystävällisyys ja luon-
to. Eteläisen matkareitin tämänhet-
kisten vaikeuksien ei pidä hämärtää
tutkijoiden kehitystarvetta: Venäjän
erityisosaamista saa kehittää edel-
leen, vaikka matkailun kehitys on
ollut suotuisaa. Tutkimuksessa lau-
sumaton kiitos suurista matkailu-
määristä kuluu eittämättä myös
Suomen pääkonsulaatille Pietarissa,
joka on toiminut tehokkaasti Suo-
men Venäjä-kilpailuedun hyväksi.
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