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Globaalin finanssikriisin jäl-
keen elvyttämisen ja mal-
tillisen finanssipolitiikan

välisiä suhteita määritellään vai-
keassa poliittisen pelin, valta-
kamppailun ja taloudellisen sel-
viytymiskamppailun tilanteessa.
Venäjä valinnut muita maltillisem-
man finanssipolitiikan, pyrkimys
on rakentaa talouskasvu reaalita-
louteen.

IMF haluaa tukea
reaalitaloutta

Kansainvälisen valuuttarahas-
ton (IMF) johtaja Dominique
Strauss-Kahn luonnehti lokakuun
2010 alussa, että maailmantalou-
den kasvu on alkanut, mutta tämä
kasvutahti ei ole vielä erityisen
suuri. Maailmanlaajuisesti ennus-
te näyttää melko hyvältä, mutta
vakavia globaaleja talousriskejä
on edelleen.

IMF:n johtajan mukaan pelkkä
talouskasvu ei riitä, ellei kasvu tuo
myös uusia työpaikkoja. Globaa-
lin kriisin aikana 30 miljoonaa ih-
mistä menetti työpaikkansa maa-
ilmassa. Kasvava työttömyys on
vain yksi maailmantalouden ris-
keistä. Yhtä suuri riski on velkaon-
gelma. Olisi suuri tarve muuttaa
rahoitusjärjestelmä sellaiseksi,
että se tukisi reaalitaloutta.

IMF:n näkökulmasta kolmas ris-
ki on globaalilla tasolla maiden
välisen yhteistyön heikkenemi-
nen. Erityisesti arvokasta olisi, mi-
käli valtiot pystyisivät samanaikai-

Venäjän pääministeri Vladimir
Putin korosti Moskovassa 5. lokak-
uuta pidetyssä Investment Foru-
missa “Venäjä kutsuu”, että
Venäjän hallitus haluaa palauttaa
talouden tasapainon “terveesti ja
laadukkaalla talouskasvulla” vuo-
teen 2015 mennessä. Talouskas-
vua tuetaan investointien hyväk-
si verokannustimilla. Vuoden 2011
talousarviossa on laskettu
alijäämäksi 3,6 % Bkt:stä, mutta
vuonna 2012 alijäämä supisteta-
an alle 3 %:in ja vuonna 2015 pal-
ataan tasapainoiseen ei-alijäämäi-
seen budjettiin. Venäjän hallitus
aikoo säilyttää matalan verokan-
nan ja kiinteän veron hen-
kilökohtaisissa tuloissa.  Verokan-

Venäjän talouskasvu
reaalitalouden varaan

sesti soveltamaan samaa politiik-
kaa,  nyt todellisuudessa hallituk-
silla on halu devalvoida kansallis-
ta valuuttaa viennin edistämisek-
si. Strauss-Kahn käytti ilmaisua
“valuuttasota”.

Venäjä supistaa budjetin
alijäämää nopeasti

Venäjän valtiovarainministeri
Aleksei Kudrinin mukaan Venäjän
bruttokansantuote nousee vuon-
na 2010 kasvu noin 4%. Tänä
vuonna inflaatio on noin 8%. Ai-
kaisempi inflaatioennuste oli 7%.
Kudrin arvioi Venäjän kauppata-
seen pysyvän positiivisena lähi-
vuosina. Venäjän haluaa pienen-
tää budjetin alijäämää nopeam-
min kuin muut maat menettel-
evät. ”Vajeen supistaminen muita
maita nopeammin ei tuota meille
heikompaa talouskasvua, kun
muistaa, että G20 valtiot lupasivat
leikata alijäämiään 50%:lla vuo-
desta 2009 vuoteen 2013!”

Kudrin ei hyväksy kritiikkiä,
jonka mukaan budjettialijäämän
vähentäminen hidastaisi aina-
kaan merkittävästi globaalia ta-
louskasvua.

Hänen mukaansa hidastumista
voi ilmetä lyhyellä 12–18 kuukau-
den periodilla tarkasteltuna, mut-
ta alijäämän vähentäminen luo
paremmat mahdollisuudet pitkän
aikavälin kasvulle. “Jos alijäämää ei
leikata tarpeeksi nopeasti, meillä
on erilaisia pitkän aikavälin ongel-
mia. Uskon alijäämän supistami-
sen oikeaksi toimenpiteeksi. Tässä
mielessä on ymmärrettävä, mikä

on vaarallista meille”. Kudrin vaati
tukitoimista luopumista asteit-
tain. Pitkän aikavälin erääksi on-
gelmaksi voi muodostua, että kor-
keiden menojen avulla luodaan ja
ylläpidetään keinotekoista kysyn-
tää, joka kuitenkin harhauttaa ter-
vettä liiketoimintaa ja ylläpitää
kovaa kokonaisvelkataakkaa.

Venäjän palvelualoilla on syys-
kuussa lähdetty kasvuun kesän
helleaallon jälkeen. Business Acti-
vity Index nousi elokuun luvusta
47 syyskuussa lukuun 51,5. Luvut
perustuvat kyselytutkimukseen.
Varatalousministeri Andrei Kle-
pach arvioi syyskuussa kaikesta
huolimatta niinkin pessimistises-
ti, että bruttokansantuotteen
kasvu voi jäädä 3,6%:iin vuonna
2010, kun hallituksen virallinen
ennuste on yhä edelleen 4%. Kas-
vu ei ole edelleenkään palvelu-
aloilla ripeää.

Talouden nykyaikaistaminen
vaatii investointeja

Kudrinin mukaan ulkomaiset
suorat sijoitukset Venäjälle ylittä-
vät vuonna 2010 jo 40 miljardia
dollaria, toistaiseksi on ylitetty jo
25 miljardia dollaria vuoden 2010
alusta laskettuna. Vuonna 2009
suorat sijoitukset olivat 36 miljar-
dia dollaria, kun vuonna 2008 ul-
komaiset sijoitukset Venäjälle oli-
vat 75 miljardia dollaria ja speku-
latiivisen pääoman virtaus maas-
ta 130 miljardia dollaria. “Nämä si-
joittajat toimivat Venäjällä, työs-
kentelivät ja investoivat myös krii-

sin aikana”, Kudrin lausui kunnioit-
taen sijoittajia kohtaan. Erityises-
ti vuodesta 2011 alkaen uskotaan
pääomanviennin kääntyvän jo
pääomantuonniksi Venäjälle. Ve-
näjän talouden nykyaikaistami-
nen vaatii uusia kasvutekijöitä ja
investointeja.

Kudrinin mukaan yksityistämi-
sen ohjelmaan kuuluvat valtion
omistamia viestintäalan yhtiöitä,
kuten Rostelecom. Yksityistämi-
sen avulla houkutellaan ulkomai-
sia sijoittajia, lisätään pörssissä
noteerattujen osakkeiden mää-
rää, kehitetään yritysten kilpailu-
kykyä ja tuetaan infrastruktuurin
kehittämistä.

Venäjän valtion osuus Venäjän
taloudesta on noin 50%, mutta
osuutta aiotaan leikata 40%:iin.
Ennakkotietojen mukaan yksi-
tyistämisessä valtion osuudesta
Rosneftissa vapautuisi 4,16%,
Transneftiltä 27,10%, Sberban-
kilta 9,3% jne.

Yksityisen sijoittajan näkökul-
masta yritysten osakkeiden myyn-
ti on erittäin positiivinen ilmiö,
vaikka vakavia kilpailuongelmia
pelätään markkinoille valtion ve-
täytymisen seurauksena. Monet
venäläiset muistavat Anatoli Chu-
baisin johtaman ensimmäisen yk-
sityistämisen aallon, jonka seu-
rauksena valtion strategista omai-
suutta hävisi yksityisiin käsiin.
Vuoden 1990 alussa Venäjällä ei
ollut kuitenkaan sen enempää
hallitusta kuin oikeusvaltiotakaan.

Venäjälle terve,
laadukas talouskasvu

nustimia on laadittu, jotta yrityk-
set ottaisivat käyttöön energiate-
hokkaita laitteita.

Venäjän hallitus teki 30.9.2010
duumalle talousarvioesityksen
vuosia 2011–2013 varten. Näille
vuosille ei ole enää tarvetta vara-
ta miljardeja ruplia hätätilaa ja kri-
isinhallintaa varten. Venäjälle
saapuu nyt yhä useampia sijoitta-
jia: pääomaa saapuu Venäjälle.
Pörssi-indeksit ovat kolminker-
taistuneet kriisikuukaudesta
lokakuulta 2008. Pääministeri Pu-
tinin mukaan nyt on ajankohtaise-
na tehtävänä saada nopeasti
nykyaikaistettu lainsäädäntö ar-
vopaperimarkkinoita varten, jotta

säännöt vastaisivat parhaita kan-
sainvälisiä käytäntöjä. Rahoitus-
markkinoiden infrastruktuurin
rakentaminen on erityisen
tärkeää, jotta Moskova vahvistui-
si maailman finanssikeskukseksi.

Vladimir Putinin mukaan
Venäjän kansantalous voi välttää
sellaiset negatiiviset skenaariot,
jotka saattavat olla pahassa
tapauksessa kohtalokkaita monil-
la Euroopan valtioille, joissa halli-
tuksen tukiohjelmien jälkeen
saattaa seurata pitkä pysähtynei-
syyden kausi.

Vladimir Putin muistutti, että
Euroopan ja Amerikan monet hal-
litukset lisäsivät merkittävästi

budjettimenoja kriisin keskellä,
mutta näissä valtioissa kriisin
edeltäneeltä kaudelta oli per-
intönä kuitenkin paljon vanhoja
velkoja. Maastrichtin kriteerin mu-
kainen valtiovelan turvallisuusra-
ja oli 60 % Bkt:stä, mutta nykyään
lähes kaikissa suurissa kansanta-
louksissa tuo raja ylitetään.

Nyt suurena haasteena on,
miten kri isinhall intatoimen-
piteillä pienennetään sujuvasti
velkaa, edistetään kysyntää,
muttei heikennetä talouskas-
vun palaamista. Putin ilmoitti
luottamuksensa, että Venäjän
kumppanit  Euroopassa ja
Amerikassa ratkaisevat kuiten-
kin nuo ongelmat.
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