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Aalto-yliopiston kauppakor-
keakoulun Kansainvälisten
markkinoiden tutkimus-

keskuksen CEMATin tuoreen tut-
kimuksen mukaan Venäjän talous
kääntyi hienoiseen nousuun syk-
syllä 2009 kohonneen öljyn hin-
nan ja piristyneen kansainvälisen
kysynnän ansiosta. Venäjän luon-
nonvaroihin nojaava vientiteolli-
suus vauhditti kasvua. Venäjän ta-
louden kokonaisnäkymät vuodel-
le 2010 ovat kuitenkin CEMATin
mukaan epävarmat, koska koti-
mainen kysyntä on alhaista ja lai-
nojen saatavuus huonoa.  Kaikki
ei kuitenkaan supistunut Venäjäl-
lä finanssikriisin aikana: odotuksi-
en vastaisesti – paitsi ainoastaan
Venäjän kauppatie –lehdessä esi-
tettyjen oikeaan osuneiden odo-
tusten - koko vuoden 2009 osalta
vähittäiskaupan liikevaihto kasvoi
reaalisesti laskettuna yli 4% ver-
rattuna vuoteen 2008!

“Joillakin aloilla
jyrkkää kasvua”

CEMATin tutkimuksessa haas-
tatellut kaikki suomalaisyritysten
edustajat odottavat vuodelle
2010 maltillista kasvua, joka no-
peutuu seuraavina vuosina. Eri
instituutioiden tekemissä ennus-
teissa öljytulojen tuoman heikon
elpymisen lisäksi positiivisia
merkkejä on nähtävissä myös ku-
luttajamarkkinoilla.

CEMATin tutkimuksessa suo-
malaisyritykset kokivat Venäjän

talouskasvun taantuman jälkeen
poikkeuksellisen rajuksi. 2009 lo-
pulta alkanut kysynnän elpymi-
nen useimmilla aloilla on lähtenyt
jopa jyrkkään kasvuun.

 “Venäjällä lähes velattomat yri-
tykset ovat valmiita nopeaankin
nousuun taloustilanteen muuttu-
essa. Suomalaisyritysten mukaan
kriisistä eniten kärsineet alat olivat
rakennusala, hotelli- ja ravintola-
ala, erikoiskauppa ja kuljetusala.
Lisäksi kriisistä hyvin selvinneeksi
alaksi arveltiin venäläistä elintarvi-
keteollisuutta, joka hyötyi kilpaile-
vien tuontituotteiden kallistumises-
ta” (s. 7). Tutkimus toi myös ilmi,
että suomalaisyritysten rohkeus
Venäjän markkinoilla on lisäänty-
nyt kriisin myötä.

Väestön tulot kasvoivat
ja köyhyys väheni

Palkat nousivat Venäjällä rajus-
ti 2000-luvulla aina finanssikriisiin

Venäjän talousnäkymät

asti. Reaalipalkat laskivat vuoden
2008 lopulta vuoden 2009 puoli-
väliin, kunnes ne lähtivät lievään
kasvuun. Vuonna 2009 reaalipal-
kat laskivat 2,8%, vaikka nimelli-
set keskipalkat kasvoivat 8,5%. Vä-
estön käytettävissä olevat tulot ei-
vät kuitenkaan vähentyneet vaan
kasvoivat 1,9% vuonna 2009. CE-
MATin tutkimuksesta käy ilmi, että
vuonna 2009 köyhyysrajan ala-
puolella elävien (kuukausittaiset
tulot alle 5.144 ruplaa) määrä Ve-
näjällä laski 400.000 hengellä.
Vaikka työttömyys kasvoi Venäjäl-
lä merkittävästi vuoden 2009 ai-
kana, se oli pientä verrattuna mo-
niin muihin Euroopan maihin.

Venäjän valtio lähes velaton
Venäjän valtiontalous kääntyi

alijäämäiseksi vuoden 2009 alus-
sa ensimmäistä kertaa vuosikym-
meneen. Yli 4% ylijäämä suhtees-
sa BKT:hen muuttui alijäämäksi

kesällä 2009. Joulukuussa 2009
alijäämä oli 6%. CEMATin tutki-
muksen mukaan Venäjän valtion-
talous on kuitenkin vakaa.

Maaliskuussa 2010 Venäjän joh-
to ilmoitti ottavansa lainaa kan-
sainvälisiltä markkinoilta ensim-
mäistä kertaa 12 vuoteen. Kaup-
pakorkeakoulun tutkimuksen
mukaan lainanotto ei voi olla vai-
keaa, sillä ”Venäjän valtio on yhä
lähes velaton ja siten lainaehdot
ovat suhteellisen hyvät”.

CEMATin haastattelemien suo-
malaisyritysten edustajat kiitteli-
vät Venäjän valtion finanssipoli-
tiikkaa ja nopeaa reagointia krii-
sin puhjetessa.

Suomi epäonnistunut
kauppasuhteissa?

Vuoden 2009 aikana Suomen
kauppa Venäjän kanssa supistui
eniten kaikista Suomen merkittä-
vimmistä kauppakumppaneista.
Vuoden 2009 aikana vienti Venä-
jälle romahti puoleen vuoden
2008 luvuista.

CEMATin tutkimuksessa ei vali-
tettavasti uskalleta odottaa edes
hyviä kehitysnäkymiä. Suomen
vienti Venäjälle on laskenut eni-
ten Suomen tärkeimpien vientiar-
tikkeleiden osalta.

Erilaisten koneiden, laitteiden
ja kuljetusvälineiden vienti supis-
tui vuonna 2009 62,2%.

Alexei Eremenko junior on
syntynyt 24. maaliskuuta
1983 Rostov-na-Donun

kaupungissa Neuvostoliitossa.
Myös hänen isänsä Alexei ja vel-
jensä Roman ovat ammattijalka-
palloilijoita. Alexei on asunut jo 20
vuotta Suomessa. Alexei-poika oli
vasta 6 vuotta vanha venäläispoi-
ka, kun perhe muutti Suomeen.
Sittemmin hän on kantanut an-
siokkaasti Suomen edustuspaitaa
maaotteluissa: Alexei Jr. oli Suo-
men maalitykki kahdeksalla osu-
mallaan viime MM-karsinoissa,
joista Suomi ei kuitenkaan selvin-
nyt lopputurnaukseen.

Monien jalkapallofanien mu-
kaan Alexei on mahdollisesti tä-
män hetken paras suomalainen
jalkapalloilija, tai ainakin kuuluu
ehdottomaan eliittiin. Hän on
myös elävä todiste siitä, miten
Suomi hyötyy venäläisistä maa-
hanmuuttajista.

Moni maali olisi jäänyt synty-
mättä Suomen jalkapallojoukku-
een hyväksi, jos Eremenkot eivät
pelaisi Suomessa.

Valokuvaaja: Viktor Enbacka

Euroopassa rasismi otetaan
jalkapallossa vakavasti

Sunnuntain 16.5.2010 jalkapal-
lo-ottelu Alexein seuran Pietar-

saaren Jaron ja Vaasan Palloseu-
ran välillä herätti paljon pahek-
suntaa, koska jalkapallotähti ja
hänen perheväkensä joutuivat

poikkeuksellisten pilkkahuutojen
ja jopa ”ryssittelyn” uhreiksi. Ale-
xei Jr. teki pelissä kaksi maalia ja
syötti yhden.

Alexei Eremenko Jr:n mukaan
huutaminen kuuluu sinänsä jalka-
palloon, vaikka huutamisessakin
on rajansa. “Ja kun se menee sen
rajan yli niin en hyväksy sitä”. Jalka-
pallotähti jaksaa muistuttaa, että
häntä kuitenkin pilkataan todella
harvoin. Mainittua jalkapallo-ot-
telua 16.5. hän pitää pelkkänä yk-
sittäistapauksena.

Lapsena häntä ei pilkattu pal-
jon, “joitakin huutoja tulee silloin
tällöin, mutta kuitenkin todella
harvoin”. Alexei vakuuttaa, että
hän kestää huudot, ”ne eivät mi-
nua tapa henkisesti, olen aina ollut
vahva ihminen”. Alexei pitää kui-
tenkin Suomen Palloliiton kam-
panjaa “Rasisti on reppana” ai-
heellisena: tuo kampanja on käyn-
nissä joka maassa. Euroopassa ra-
sismi otetaan jalkapallossa vaka-
vana asiana.

Oman kokemuksensa valossa A.
Eremenko Jr. osaa arvioida, että
Venäjällä jalkapallossa “rasismi on
jopa pahempaa tummaihoisia pe-
laajia kohtaan. Suomessa yleisö on
rauhallisempaa. Venäjälläkin yrite-
tään saada rasismia pois, mutta se
on siellä vaikeampaa sillä yleisöä
on todella paljon. Sielläkin on kui-
tenkin tilanne rauhoittunut viime
aikoina”.

Alexei Eremenko junior -
Suomen ehkä paras jalkapalloilija
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