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Ищем дилера

в С.-Петербурге

Kreikan valtiovarainministeri
George Papaconstantinou
varoitti 26.4.2010 parlamen-

tille, että jos Kreikka ei saa talou-
dellista tukea 19.5 mennessä, maa
menee konkurssiin. Tähän päivä-
määrään mennessä Kreikan on
maksettava pois 9 miljardia € .
Kreikan ulkomaanvelka on 300
miljardia €, julkisen talouden ali-
jäämä oli vuonna 2009 12.7–
13.6% BKT:stä. Budjettivajeen oli-
si pitänyt olla alle 4%. Uutistoimis-
to Reutersin mukaan mielipide-
mittausten mukaan 60,9% kreik-
kalaisista on kuitenkin tyytymät-
tömiä lainaan, 70,2% oli täysin
IMF:n rahoitusta vastaan kireän
säästöohjelman tähden. Euroo-
pan unioni ja Kansainvälinen va-
luuttarahasto ovat sopineet 110
miljardin euron lainapaketista
Kreikan hyväksi. Yleislakko tekee
kriisistä kalliimman kuin EU:n ja
IMF:n päätettäessä 110 miljardin
€:n laina- ja avustuspaketista ole-
tettiin. Lainan vastineeksi Kreikan
on leikattava valtion talousarvios-
ta 20%. Miten tämä leikkaus on
käytännössä laskettavissa ja val-
vottavissa, on kreikkalaisen tai-
teen oma laji. Julkisesti on pelät-
ty ja muistettu Kreikan väkivaltais-
ten vallankumouksien perinnettä.
Itävallan keskuspankin pääjohta-
ja EKP:n yleisneuvoston jäsen
Ewald Nowotny on valanut luotta-
musta, ettei Kreikan kriisi leviäisi, “ei
ole taloudellisia merkkejä, jotka
osoittaisivat taudin leviämiseen”.

Syntyykö globaalikriisi?

Kreikan aiheuttamat ongelmat
kohtelevat tylysti koko euroaluet-
ta, mutta myös Viroa, joka tahtoi-
si päästä euro-maiden joukkoon.
Sen enempää myöskään Yhdys-
vallat kuin Venäjä eivät voi riemui-
ta Kreikan kriisistä. Kriisi häiritsee
kaikkia.

Huhut koskevat Italian, Portu-
galin ja Espanjan talouksia. Stan-
dard Bankin strategi Steve Barro-
win mukaan Kreikka ja Irlanti ei-
vät kykene selviytymään ulko-
maan veloistaan. Luottoluokitus-
yhtiön S & P pelätään alentavan
uudemman kerran Espanjan luo-
kitusta. Arbat Capital määritteli
euroalueen heikoimmiksi talouk-
siksi Espanjan ja Portugalin. Fitch
alensi Kreikan luokitusta. Irlannin
ja Kreikan kykyä maksaa ulko-
maan velat pitkällä aikavälillä pi-
detään kyseenalaisena. Portuga-
lin julkisen velan luotto tipahti
27.4.2010 ”roskalainaluokkaan” (S
& P) ja 28.4. tipahti Espanjan luo-
kitus. Moody’s alensi 30.4. luotto-
luokitusta yhdeksältä Kreikan
pankilta: luoton hinta käy Kreikas-
sa koko ajan yhä kalliimmaksi.

Kreikan kriisi ei ole ehkä ohi

Amerikkalainen suursijoittaja,
Quantum rahaston perustaja,
professori James Beeland Rogers
ennakoi euron loppua 15–20 vuo-
den kuluessa. Bloombergin haas-
tattelussa maaliskuussa Rogers
esitti ratkaisuksi sallia Kreikan
mennä konkurssiin. Euro hyötyisi
arvon alentumisesta suhteessa
dollariin. Neljä suurta saksalaista
taloustieteen professoria vaativat
26.3.2010 Financial Times –leh-
dessä, että Kreikan pitäisi poistua
euroalueelta ja palattava drag-
maan. Professoreiden mukaan
Kreikan tiukka ohjelma vain sy-
ventää maan taantumaa.

Kuuluisa rahoittaja ja miljar-
dööri George Soros uhkasi
12.4.2010 brittiläisen Financial Ti-
mes –lehden haastattelussa, että
euro-valuutta-alue ja koko EU ro-
mahtaa, jos Saksan hallitus ei
myönnä edullista lainaa Kreikan
hyväksi. Soroksen mukaan EU:n
maiden tulisi kehittää joustavam-
pi menetelmä budjettialijäämän

leikkaamiseksi. 500 miljoonan ih-
misen paluun eurosta kansallisiin
valuuttoihin aiheuttaisi kaaoksen.

Izvestija-lehdessä Anastasia Sa-
vinyh ja Jevgeni Arsjuhin kirjoitti-
vat koskettavasti, että Kreikan krii-
sin hinta on kova ja sitä koko Eu-
rooppa joutuu maksamaan. Artik-
kelissa viitataan myös Gary Jen-
kinsin haastatteluun: tämän mu-
kaan edessä voi olla pahin rahoi-
tuskriisi 100 vuoteen. Angela Mer-
kel on luonnehtinut, että kysees-
sä on “koko Euroopan turvallisuu-
desta”.  Nyt on jo selvää, että Eu-
roopan unionin talouskasvuen-
nusteet vuodelle 2010 1% ja vuo-
delle 2011 1,75% jäävät paperille.
Sijoittajat eivät ole tyytyväisiä
Saksan lisääntyneeseen taakkaan
Kreikka-kriisissä: Saksan DAX-in-
deksi laski 3,1% toukokuun alus-
sa viikon takaiseen verrattuna.

Dollari on vahvistunut suhtees-
sa euroon 12% vuoden 2010 aika-
na. Amerikkalaisten tuotteiden

vienti Eurooppaan kokee haitto-
ja. Yhdysvaltojen markkinat ovat
reagoineet toistaiseksi levollises-
ti. Rahoitusmarkkinoiden ongel-
mat ja levottomuudet eivät kui-
tenkaan leviä suoraan, vaan eu-
rooppalaisten pankkien tappiot
voivat aiheuttaa paniikkia amerik-
kalaisissa pankeissa ja luotonan-
nin rajoittamista. Kreikan kriisin
leviäminen euroalueen kautta
Yhdysvaltoihin näkyy osakekurs-
seissa: Dow Jones Industrial Ave-
rage tipahti toukokuussa viikon
takaisesta luvusta 2%, Standard &
Poor’s 500-osakeindeksi menetti
lähes 2,4%.  Alumiinin ja kuparin
hinnat ovat laskeneet.

New Yorkin yliopiston taloustie-
teen professori Nouriel Roubini
arvioi 27.4.2010 Los Angelsissa
talouskonferenssissa, että euro-
alue voi hajota parissa päivässä.
Kreikka on vasta jäävuoden huip-
pu. Valtiovelan kriisi koskisi pian
myös Japania ja Yhdysvaltoja. Har-
vardin yliopiston taloustieteilijä

Jeffrey Frankel kuvaa kriisin kasvua
globaaliksi. Raghuram Rajan, Kan-
sainvälisen valuuttarahaston enti-
nen pääekonomisti ja nykyään
chicagolaisen yliopiston rahoituk-
sen professori, pitää mahdollisen
uuden globaalin kriisin lähtökoh-
tina eurooppalaisten maiden
huomattavaa julkista velkaa.

Venäjä ja Kreikka

Historiasta tiedetään, että Krei-
kan liikemiehet ovat asuneet
Mustanmeren rannoilla ja käy-
neet kauppaa monilla alueilla
Venäjää. Maiden poliittiset suh-
teet ovat hyvät. Venäjä ja Kreikka
ovat sopineet Burgas – Alexan-
droupolis –öljyputken rakenta-
mista. Putki valmistunee vuonna
2011. Helmikuussa 2010 Venäjän
presidentti Dmitri Medvedev, pää-
ministeri Vladimir Putin ja Kreikan
pääministeri Georgios Papan-
dreou ovat vakuuttaneet, että
hanke toteutuu. Putken suunnit-
telu perustuu kolmikantaan Krei-
kan, Bulgarian ja Venäjän välillä.
Myöskään kunnianhimoinen
kaasuputki ”South Stream” ei esty
Kreikan kriisin tähden.

Venäjä sijoittui kolmanneksi
Kreikan kauppakumppanina: Ve-
näjä vie polttoaineita, metallia, vil-
jaa, puuta ja sotatarvikkeita, Krei-
kan vienti Venäjälle on vähäisem-
pää. Venäläisten Kreikkaan mat-
kustavien turistien määrä on kas-
vanut vuosittain 50%. Venäläiset
ovat olleet kiinnostuneita Kreikan
kiinteistöistä. Kreikan pankkeja on
pidetty luotettavina, kiinteistöjä
hyvänä sijoituksena, mutta nyt
kiinteistöjen sijoituksen arvo ei
enää kasva Kreikassa. Mikäli Krei-
kalla menee heikosti, tämä vähen-
tää Venäjän vientituloja Kreikasta.

Suomen Pankin Siirtymätalouk-
sien tutkimuslaitoksen katsaus 18
(7.5.2010) Bofit toteaa viimeisim-
missä ennusteissa heijastuvan
epävarmuutta, kun ennustetaan
Venäjän talouden kehitystä. Maa-
ilmanpankki odottaa vuodelle
2010 Venäjän talouden kasvavan
5-5,5%, IMF 4%, EU:n komissio
3,5% ja Venäjän talousministeriö
4%. Mainituissa laskelmissa ole-
tuksen öljyn keskimääräisestä
hinnasta vaihtelevat 76 dollarista
85 dollariin tynnyriltä. Venäjän
keskuspankin valuuttavarannot
kasvoivat maalis- ja huhtikuun ai-
kana noin 30 miljardia dollaria.
Varanto oli huhtikuun lopulla yli
460 miljardia $.

Venäjän hallituksen vuoden
2010 talousarvio perustuu raaka-
öljyn 58$ hintaan tynnyriltä; yli
80$ tynnyriltä vuoden 2010 alku-

puolella ja toukokuussa 74,51$
tynnyriltä ovat huomattavasti kor-
keammat kuin talousarvion luvut.
Venäjän pörssin Micex-luku tippui
kuitenkin toukokuun alussa
15.8% huhtikuun huippulukuun
verrattuna. Venäjän osakemarkki-
nat ovat herkät maailman talous-
näkymille. Kaasuyhtiö OAO Trans-
neft romahti 5,7% ja öljyntuotta-
ja OAO Rosneft 5,9%. Teräsyhtiö
OAO Novolipetsk Steel laski 5,5%,
hiilen tuottaja OAO Raspadskaya
laski 11,8%, OAO Norilsk Nickel
7,5% ja OAO Rostelecom 13,8%.

Talouskriisin toinen vaihe on
mahdollinen. Mikäli toinen vaihe
alkaa Kreikan ongelmista, ongel-
mat kohtaavat myös Venäjää. Euro
heikkenee voimakkaasti suhtees-
sa dollariin, mutta rupla vahvistuu
euron suhteen ja rupla heikkenee
suhteessa dollariin. Tuonti lisään-
tyisi euroalueelta Venäjälle, mikä
olisi kielteistä Venäjän talouskas-
vulle. Vielä pahempi seuraus Ve-
näjälle olisi voimakas öljynhinnan
lasku. Virallisen kurssin mukaan
Yhdysvaltain dollari oli 7.5. 30.58
ruplaa. Edellisen kerran dollari oli
yli 30 ruplaa kaksi kuukautta ai-
emmin 27.2.2010. Euro on laske-
nut yli 40 ruplasta 38.96 ruplaan.
Venäjän kansantalouden energia-
riippuvuus ei vähene eurotuottei-
den voittaessa markkinoita Venä-
jällä. Tuo ongelma rikkoo Venäjän
hallituksen rakentamaa antikriisi-
ohjelman innovaatioon ja talou-
den monipuolistamiseen tähtää-
viä tavoitteita vastaan.

Valuuttojen nimellisarvon
muutos on puutteellinen kuva ti-
lanteessa, inflaatio tulisi ottaa
huomioon. Euron vaihtokurssin
lasku merkitsee venäläisille euro-
alueelta tuotujen tavaroiden hal-
penemista. Tämä vähentää Venä-
jällä inflaatiopaineita. Huhtikuus-
sa 2010 inflaatio oli Venäjällä “en-
nätyksellisen” alhainen, 6% vuosi-
tasolla, mikä on silti yli EU-tason.
Huhtikuussa inflaatio oli 0,3%, kun
vuotta aiemmin se oli 0,7%.

Pietarissa inflaatio oli huhti-
kuun tietojen valossa vuositasol-
la 4,2%. Venäjällä elintarvikkeiden
hinnat ovat nousseet vuositasol-
la 4,1%. Kuluttajahintojen muu-
tokseen on liittynyt hyvä ”Suomi-
aspekti”: Euron arvon lasku tekee
venäläisille Suomeen suuntautu-
van matkustamisen entistä hou-
kuttelevammaksi. Euron vaihto-
kurssin alentuminen suhteessa
ruplaan ja dollariin hyödyttää
myös suomalaista vientiteolli-
suutta. Dramaattisuus on Kreikka-
lainan kovassa hinnassa EU:n kan-
salaisille.

Juha Molari




