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enäjän joulukuisten duumavaalien oli tarkoitus olla jok-

seenkin merkityksettömät vaalit, jotka vahvistaisivat val-

tapuolue Yhtenäisen Venäjän aseman maan suurimpana 

puolueena. Varsinainen vaalikamppailukin olikin perin laimeaa, 

eikä valtapuolue juuri vaivautunut osallistumaan kampanjoin-
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niin tavaroiden kuin palveluidenkin viennissä. 

Lisäksi jatkuvasti kasvavalla joukolla suomalaisia 

yrityksiä on omaa toimintaa Venäjällä. Lupaavista 

kasvunäkymistä huolimatta vaalien tuoma 

epävarmuus sekä monet rakenteelliset ongelmat 

hidastavat Venäjän kasvuvauhtia lähivuosina.
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erikoisena sitäkään, että duumassa 

hyväksyttiin federaatiobudjetin raamit 

vuosiksi 2012–2014 jo ennen vaaleja. 

Monien yllätykseksi Yhtenäisen Venä-

jän äänisaalis duumavaaleissa jäi ilmei-

sestä vaalivilpistä huolimatta hieman 

alle 50 prosenttiin. Edellisissä, vuoden 

2007 vaaleissa puolueen äänisaalis oli 

64 prosenttia. Vaalitulos oli merkittä-

vä epäluottamuslause valtapuolueel-

le ja sen johdolle, ja vaaleja seuranneet 

laajat protestit Moskovassa ja monissa 

muissa suurissa kaupungeissa osoitta-

vat kansalaismielipiteen muuttuneen. 

Kaupunkien keskiluokan vaatimukset 

vaalivilpin tutkinnasta sekä korruption 

ja etuoikeuksien purkamisesta on otet-

tava huomioon, jotta edes maaliskui-

set presidentinvaalit sujuisivat suunni-

tellusti. Jo mielenosoitusten salliminen 

Moskovassa osoittaa johdon suhtautu-

misen muuttuneen. 

Pääministeri Vladimir Putin on yhä 

presidentinvaalien selvästi suosituin eh-

dokas, mutta alle 50 prosentin kannatus 

johtaisi vaalien toiseen kierrokseen ja 

olisi uusi kolaus valtapuolueelle. Siksi lä-

hiviikkoina tultaneen näkemään perin 

populistisia puheita ja ikävää loanheit-

toa. On hyvin mahdollista, että riittä-

vän suuren vaalivoiton varmistamisek-

si palkkoja, eläkkeitä tai muita etuuksia 

kasvatetaan vielä ennen vaalipäivää. 

Monet äänestäjien kannalta epä-

miellyttävät päätökset mm. kunnallis-

palveluiden hintojen korotuksista sekä 

tupakan ja alkoholin verotuksen kiristä-

misestä on jo lykätty vaalien jälkeiseen 

aikaan kesään 2012. Äänien kalastele-

miseksi Putin on jo uhannut erottavan-

sa niiden alueiden kuvernöörit, joilla 

kunnallispalveluiden hinnat ovat nous-

seet liian paljon. 

Lisäksi yritystoiminnan epäsuora oh-

jailu perinteisesti lisääntyy vaalien lä-

hestyessä. Esimerkkinä tällaisesta on 

energiaministeri Sergei Shmatkon lau-

sunto, jonka mukaan hallitus on sopi-

nut suurten öljy-yhtiöiden kanssa, et-

 Laura Solanko arvioi Venäjän säilyvän Suomelle tärkeänä 
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tei bensiinin kuluttajahinta nouse ennen 

maaliskuuta 2012, vaikka valmisteveroa 

nostettiin jo vuoden alusta. Samanlaisia 

”vapaaehtoisia” vähittäishintojen muu-

toksia tai inflaatiokorotuksista pidätty-

misiä lienee odotettavissa alkuvuonna. 

Vaikka duumavaalien tulos on merkit-

tävä epäluottamuslause valtapuolueelle, 

sillä ei ole suoraa vaikutusta talouspoli-

tiikan linjanvetoihin. Oppositio ei ole ko-

vin äänekkäästi kritisoitunut harjoitettua 

talouspolitiikkaa, ja Yhtenäisellä Venäjäl-

lä apupuolueineen on joka tapauksessa 

ehdoton enemmistö vastakin. Budjetti-

raamit lähivuosiksi hyväksyttiin jo ennen 

vaaleja, samoin kuin puolustusmenojen 

merkittävä kasvattaminen. Näiden pää-

tösten mukaan federaatiobudjetin pie-

nehkö alijäämä pyritään supistamaan 

nollaan vuonna 2015, mikäli öljyn hinta 

pysyy nykyisellä korkealla tasollaan. Sen 

sijaan paluuta voimakkaasti ylijäämäis-

ten budjettien ja vakausrahaston kasvat-

tamisen aikaan ei ole näköpiirissä. Poliit-

tisen epävarmuuden lisääntyminen vain 

vahvistaa tätä kehitystä. 

Työnsä aloittanut uusi duuma saanee 

käsiteltäväkseen mm. Venäjän WTO-so-

pimuksen ratifioinnin. Tulevalla viisivuo-

tiskaudella duuma joutunee ottamaan 

kantaa mm. eläke- ja koulutusjärjestel-

män uudistamiseen, keskusvallan ja alu-

eiden väliseen tulojenjakoon sekä ener-

giasektorin verotukseen. Mikään näistä 

ei ollut merkittävä teema sen parem-

min laimeaksi jääneessä vaalikamppai-

lussa kuin vaalitulosta seuranneissa mie-

lenosoituksissakaan. Merkittäviä uusia 

linjanvetoja tuskin tehdään ennen uu-

den presidentin virkaanastumista tou-

kokuussa 2012. 

Haasteena aiempaa hitaampi 
talouskasvu 

Vladimir Putinin kahden ensimmäisen 

presidenttikauden aikana (2000–2008) 

Venäjän talous kasvoi keskimäärin 7 pro-

senttia vuosittain (kuvio 1). Markkinata-

lous juurtui Venäjälle, väestön tulotaso 

nousi, palvelusektori kasvoi ja kaupun-

kilainen keskiluokka alkoi syntyä. Putinin 

seuraajan Dmitri Medvedevin koko pre-

sidenttikautta leimaa kansainvälisen fi-

nanssikriisin aiheuttama syvä talouskriisi, 

jonka vaikutusten hoitaminen jäi pitkälti 

pääministeri Putinin vastuulle. Vaikka se-

kä talous- että keskuspankkipolitiikkaa 

hoidettiin kriisinkin oloissa pääasiassa 

erittäin hyvin, BKT supistui 8 prosenttia 

vuonna 2009. Kohtuullisen ripeästä ta-

louden toipumisesta huolimatta Venä-

jän kokonaistuotanto ei Putinin tulevan 

kolmannen presidenttikauden alussa 

ole palautunut kriisiä edeltäneelle tasol-

le. Lisäksi paluuta edellisen vuosikym-

menen kasvulukuihin ei ole. Syitä kasvu-

vauhdin hidastumiseen on monia.

a) Vuodesta 2000 vuoteen 2008 Venä-

jän keskeisen vientituotteen, raakaöljyn 

hinta kohosi noin �,5-kertaiseksi, 27 dol-

larista 95 dollariin barrelilta. Vientitulo-

jen kasvu, viennin ankara verotus ja hy-

vin konservatiivinen finanssipolitiikka 

mahdollistivat Neuvostoliiton aikaisten 

velkojen maksamisen, valtion vararahas-

tojen ja valuuttavarannon kasvun, palk-

kojen ja eläkkeiden nostamisen ja mm. 

vähittäiskaupan räjähdysmäisen kasvun. 

Pörssikurssit nousivat raakaöljyn hinnan 

mukana. Samanlainen nousuvauhti tar-

koittaisi raakaöljyn yli �50 dollarin bar-

relihintaa vuonna 2020. Tällaista öljyn 

ja muiden raaka-aineiden nousuvauh-

tia maailmantalous tuskin kestäisi. Siksi 

edelliseen vuosikymmeneen verrattavaa 

helppoa kasvua ei ole odotettavissa.

b) Kymmenen vuotta sitten kapasitee-

tin ja perusinfrastruktuurin käyttöasteet 

olivat 1990-luvun laman jäljiltä melko al-

haiset. Nyt yrityskyselyt viittaavat siihen, 

että tuotannollinen kapasiteetti on käy-

tännössä täyskäytössä. Eli toisin kuin en-

nen uutta tuotantoa ei synny ilman in-

vestointeja. Tämä koskee niin keskeisiä 

öljyn- ja kaasuntuottajia kuin perusme-

Ennen maaliskuun 
presidentinvaaleja Venäjän 
talouspolitiikassa on 
odotettavissa äänten 
kalastelua.

Kuvio 1. Venäjän bruttokansantuote: taso ja kasvuvauhti vuosina 2000–2016.

Lähde: IMF World Economic Outlook (syyskuu 2011).
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tallia, koneenrakennusta, sähköntuotan-

toa ja monia palvelualoja. Myös fyysinen 

perusinfrastruktuuri (maantiet, rauta-

tiet, sillat, sähkön kanta- ja jakeluverkko) 

on kymmenen vuotta vanhempaa kuin 

vuonna 2000. Nopean talouskasvun ja 

kaupunkien autoistumisen seurauksena 

erityisesti tieverkoston kunto on entistä 

huonompi. Venäjän tilastolaitoksen mu-

kaan 44 prosenttia paikallisteistä ei täytä 

niille asetettuja laatuvaatimuksia. 

Tilanteen korjaaminen vaatii sekä jul-

kisten että yksityisten investointien mer-

kittävää kasvua. Nykyisin investointias-

te Venäjällä on hieman yli 20 prosenttia 

bruttokansantuotteesta, mikä on kau-

kana esimerkiksi nopeasti kehittyvien 

Kaakkois-Aasian maiden investointias-

teista. Suuri osa etenkin uusista tuotan-

nollisista investoinneista vaatii toteu-

tuakseen pitkäaikaista rahoitusta ja 

kohtuullisen hyvin ennakoitavaa toimin-

taympäristöä. Kummankin laita Venäjällä 

on korkeintaan heikohko. 

c) Merkittävien talousuudistusten vai-

kutukset näkyvät hitaasti. Osa 2000-lu-

vun alun vahvasta kasvusta sai voimaa 

1990-luvun talouden järjestelmämuu-

toksesta, palvelualojen vahvistumises-

ta ja ulkomaankaupan vapautumisesta. 

Putinin ensimmäisen presidenttikauden 

alussa toteutettiin monia merkittäviä 

uudistuksia mm. maanomistuksessa, ve-

rotuksessa ja rahoitusmarkkinoiden sää-

telyssä, ja näiden muutosten positiivinen 

vaikutus lienee näkynyt juuri ennen krii-

siä. Siksi onkin erittäin huolestuttavaa, 

että talouden moniin rakenteellisiin on-

gelmiin pureutuvat uudistukset vaikut-

tavat loppuneen liki kokonaan jo ennen 

talouskriisiä. 

Ongelmat mm. byrokratian ja korrup-

tion määrässä vaikuttavat pikemminkin 

pahentuneen viime vuosina. Esimerkik-

si Maailmanpankin Ease of Doing Busi-

ness -vertailussa Venäjä on sijaluvulla 

120 kaikkiaan 18� maan joukossa. Tuo-

reimmassa vertailussa Venäjän sijoitus 

oli maailman huonoin rakennuslupien 

saamisessa sekä sähköverkkoon liittymi-

sessä. Nämä yritystoiminnan perusasiat 

ovat monen Venäjällä toimivan suoma-

laisyrityksenkin päänvaivana.

d) Venäjä on osa maailmantaloutta. 

Se on avoin, viennistä ja kansainvälisis-

tä rahoitusmarkkinoista riippuvainen ta-

lous. Koko maailmantalouden poikkeuk-

sellisen ripeä kasvu vuosina 2002–2007 

vauhditti sekä Venäjän vientituotteiden 

hintojen nousua että auttoi venäläisiä 

suuryrityksiä hankkimaan investointien 

vaatimaa edullista pitkäaikaista rahoi-

tusta ulkomailta. Pääsy kansainvälisille 

lainamarkkinoille on oleellista maassa, 

jonka talouskehitys nojaa suuryrityksiin. 

Venäjän kotimainen rahoitussektori on 

aivan liian pieni energia- ja metallisekto-

rin suuryritysten tarpeisiin. 

Kasvun vuosina venäläisistä suuryri-

tyksistä tuli haluttuja asiakkaita kansain-

välisillä syndikaattilainamarkkinoilla. Nyt 

kansainvälisten rahoitusmarkkinoiden 

epävarmuus on osin sulkenut tämän ra-

hoituskanavan ja kasvava epävarmuus 

Venäjän keskeisillä vientimarkkinoil-

la (EU-maissa) on voimistanut pääoman 

nettovirtausta ulos maasta. Maailman-

talouden hitaampi kasvu verottaa myös 

Venäjän potentiaalista kasvua.

e) Venäjän väestönkehitys (kuvio 2) 

rasittaa sekä eläkejärjestelmää että työ-

markkinoita. Työikäisten miesten suuri 

kuolleisuus, alhainen syntyvyys sekä toi-

sen maailmansodan heijastumat väestö-

pyramidissa ovat johtaneet siihen, että 

työikäiset ikäluokat supistuvat vielä ai-

nakin kymmenen vuotta. Tänä vuonna 

18 vuotta täyttäviä on puoli miljoonaa 

vähemmän kuin vuonna 2000. Samaan 

aikaan eläkeikäisten osuus väestöstä 

kasvaa, mikä on tehnyt nykyisestä eläke-

järjestelmästä kestämättömän. Eläkeikää 

tulisi nostaa ja eläkkeiden rahoituspoh-

jaa muuttaa, terveydenhoitoa kehittää ja 

työperäiseen maahanmuuttoon suhtau-

tua sallivammin, jotta väestökehitykses-

tä kumpuavat vaikeudet eivät hidastaisi 

talouskehitystä. Mikään näistä muutok-

sista ei tapahdu nopeasti, ja siksikin ta-

louden rakenneuudistusten pysähtymi-

nen 2000-luvun alussa on valitettavaa. 

Riittääkö vain kohtuullisen ripeä 
talouskasvu?

Hidastuvasta kasvuvauhdista huolimat-

ta Venäjän talous kasvanee tulevan-

kin presidenttikauden merkittävästi 

nopeammin kuin EU-maiden taloudet 

keskimäärin. Öljyn hinnan pysytelles-

sä nykyiselläänkin Venäjän bkt kasvai-

si useimpien ennusteiden mukaan �–4 

prosentin vauhtia vuosina 2011–2016. 

Kyse on siis kasvuvauhdin hidastumises-

ta, ei kasvun loppumisesta. 

Kansainvälisesti katsoen Venäjän vah-

vuuksia ovat rikkaat luonnonvarat, run-

sas viljelykelpoinen maa ja korkeata-

soinen luonnontieteiden (erityisesti 

matematiikan ja fysiikan) tutkimus. Näis-

tä vahvuuksista on viime vuosina hyö-

dynnetty lähinnä luonnonvaroja (erityi-

Yritystoiminnan 
perusedellytykset ovat 

heikossa kunnossa ja 
pääomia pakenee maasta.

Öljyn hinnan nousu ei 
enää jatkossa vauhdita 
Venäjää kuten ennen 
finanssikriisiä.
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sesti öljyä ja kaasua). Kymmenen vuoden 

takaiseen tilanteeseen verrattuna Venä-

jä on nyt merkittävästi vauraampi ja kan-

sainvälisempi, mutta silti matkaa tie-

teelliseen ja tekniseen eturintamaan on 

paljon. Talouden tehokkuutta voidaan 

parantaa vielä pitkään pelkästään kopi-

oimalla muualla jo käytössä olevia tek-

niikoita ja toimintatapoja. Ellei niiden 

käyttöönottoa hankaloiteta, edellytykset 

kohtuulliselle kasvulle ovat olemassa. 

Keskeinen kysymys lieneekin, riittääkö 

kohtuullisen ripeä talouskasvu nykyisil-

le vallanpitäjille. Vai vaatiiko keskiluokan 

ja eläkeläisten pitäminen tyytyväisinä 

nyt ennustettua nopeampaa hyvinvoin-

nin kasvua? Kasvun vauhdittamiseksi on 

laadittu lukematon määrä erinimisiä hal-

lituksen ja presidentin ohjelmia (talou-

den monipuolistaminen, modernisaa-

tio, 2020-ohjelma, energiastrategia, jne.), 

mutta ne ovat tyypillisesti jääneet po-

liittisiksi tahdonilmaisuiksi ilman konk-

reettisia toimenpiteitä. Näiden ohjelmi-

en yksi yhteinen nimittäjä on ollut usko 

ylhäältä tulevaan talouden ohjailuun ja 

suuryritysten vetovastuuseen. Venäjällä 

yritysrahoitteinen t&k-toiminta on yhä 

perin vaatimatonta, samoin pk-sektorin 

merkitys työllistäjänä tai kasvun lähtee-

nä. Pienyritysten kasvu tyssää liian usein 

mielivaltaisten tarkastusten byrokrati-

aan. Venäjällä on helpompaa olla suuri 

kuin pieni yritys. 

Todelliset kasvun esteet ovatkin huo-

nosti toimivassa liiketoimintaympäris-

tössä. Ylhäältä ohjattuja innovaatio-oh-

jelmia kestävämmin kasvua tukisivat 

vaatimattomatkin askeleet avoimen ja 

ennakoitavan toimintaympäristön luo-

miseksi. Kun lähtötaso on valtavan al-

hainen, pienetkin parannukset voivat 

tuntuvasti vauhdittaa kasvua. Maailman 

kauppajärjestön WTO:n jäsenyys olisi yk-

si selkeä tapa viestittää Venäjän haluk-

kuudesta sitoutua kansainvälisiin toimin-

tatapoihin (Korhonen ym. 2011). Mutta 

esimerkiksi rakennuslupien myöntämi-

seen tai muuhun kotimarkkinoiden toi-

mintaan jäsenyydellä ei ole vaikutusta. 

Niihin puuttuminen vaatii kotimaisia toi-

mia, joita ei toistaiseksi ole näköpiirissä. 

Parhaassakin tapauksessa liiketoiminnan 

sääntelyn purkaminen ja oikeusvaltiope-

riaatteen rakentaminen vievät vuosia. Ja 

yhä useammat venäläiset epäilevät, ettei 

nykyinen poliittinen järjestelmä uskotta-

vasti pysty näihin asioihin tarttumaan.  

Suomalaisille Venäjä on kasvava 
markkina

Yritysten toimintaympäristöön liitty-

vät ongelmat ovat tuttuja myös Venä-

jällä toimiville suomalaisyrityksille. Siitä 

huolimatta Venäjä on paitsi merkittävä 

vientimarkkina myös kasvavassa määrin 

merkittävä investointikohde ja osa mo-

nen yrityksen kotimarkkinoita. Talouden 

aiempaa hitaampi kasvuvauhti ei vähen-

Kuvio 2. YKn väestöennuste työikäisen väestön määrästä Venäjällä (milj. henkeä). 

Lähde: YK, World Population Prospects (2010). 
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Lähde: Tulli ja Suomen Pankki.
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Kuvio 4. Suorien ulkomaisten sijoitusten kanta maksutasetilaston mukaan (milj. euroa).  

Lähde: Suomen Pankki.
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Venäjältä Suomeen

nä Venäjän vetovoimaa, onhan kyseessä 

noin 140 miljoonan kuluttajan markkina. 

Viime vuosikymmenen aikana Venä-

jä nousi yhdeksi Suomen suurimmis-

ta vientimarkkinoista (kuvio �). Suomen 

tavaranvienti Venäjälle oli 4,7 miljardia 

euroa vuonna 2010, mikä vastasi 9 pro-

senttia Suomen koko viennistä. Venä-

jän osuus Suomen palveluiden viennis-

tä on sekin merkittävää noin 8 prosentin 

osuudella koko palveluiden viennistäm-

me. Tästä noin 1,5 miljardin euron palve-

luiden viennistä puolet muodostuu kul-

jetus- ja matkailupalveluista. Venäläisten 

yöpymiset suomalaisissa majoitusliik-

keissä ovat lisääntyneet, ja venäläismat-

kailijat vastaavat jo lähes neljänneksestä 

ulkomaalaisten yöpymisistä Suomessa. 

Suuri osa tuontienergiastamme tulee 

Venäjältä, ja siksi tuonnin arvo vaihtelee 

energian maailmanmarkkinahintojen 

mukaan. Vuonna 2010 tavarantuonti Ve-

näjältä oli 9,2 miljardia euroa eli 18 pro-

senttia Suomen kokonaistuonnista. Yli 

kaksi kolmannesta tuonnista on öljyä, öl-

jytuotteita ja maakaasua. Näiden ener-

giatuotteiden lisäksi Venäjältä tuodaan 

Suomeen lähinnä metallituotteita, puu-

tavaraa ja sähköä. 

Kaupan lisäksi näkyvä osa Suomen ja 

Venäjän taloussuhteita ovat kauttakul-

ku- eli transitokuljetukset, joiden arvo 

on �–4 kertaa Suomen vientiä suurempi. 

Erityisesti 2000-luvun puolivälissä Suo-

men satamat olivat merkittävä tuonti-

väylä Venäjälle. Silloin noin �0 prosenttia 

Venäjän kaikesta tavarantuonnista tuli 

Suomen kautta. Transiton taloudellinen 

hyöty Suomelle on vähäinen, lähinnä se 

tuo työtä Etelä-Suomen satamille. Vuon-

na 2004 työllisyysvaikutuksen arvioitiin 

olevan noin 4 000 henkeä (Ollus ja Simo-

la 2006). Venäjän omien satamien kas-

vun ja talouskriisin aiheuttaman tuonnin 

supistumisen takia osuus on pienenty-

nyt 10 prosentin tuntumaan. Vaikka Ve-

näjän talous ja tuonti taas kasvavat, Suo-

men merkitys kauttakulkumaana ei enää 

nouse niin suureksi kuin huippuvuosina. 

Maksutasetilastojen mukaisten suo-

malaisten suorien sijoitusten kanta Ve-

näjällä oli 2,7 miljardia euroa vuoden 

2010 lopussa eli noin � prosenttia koko 

suorien sijoitusten kannasta. Kanta oli lä-

hes kuusinkertainen vuosituhannen al-

kuun verrattuna. Kaikkiaan suomalaisten 

yritysten Venäjälle tekemien investoin-

tien arvoksi arvioidaan jopa 9 miljardia 

euroa1, ja nämä yritykset työllistävät Ve-

näjällä yli 50 000 henkeä. Kokoonsa näh-

den Suomi onkin merkittävä investoija 

Venäjällä. Suurimpien suomalaisten in-

vestoijien joukossa ovat mm. Fortum ja 

Itella. Viime vuosina Venäjälle ovat inves-

toineet erityisesti kaupan ja logistiikan 

alan suomalaiset suuryritykset. Venäjäs-

1 Kaikki tiedot eivät näy suoraan maksutasetilas-
toissa, koska osa suorista sijoituksista tehdään kol-
mansien maitten kautta. 

tä on tullut osa kotimarkkinoita monil-

le suomalaisyrityksille. Vaikka talouden 

kasvuvauhti hidastuukin, �–4 prosentin 

kasvu on yhä hyvin nopeaa verrattuna 

muihin suuriin eurooppalaisiin markki-

noihin. 

Venäjän talouden hidastuva kas-

vuvauhti ja lisääntyvä kilpailu Venä-

jän markkinoilla tarkoittavat, että kriisiä 

edeltäneisiin kasvulukuihin ei Venäjän-

kaupassa ja toiminnoissa vastedes pääs-

täne. Siitä huolimatta Venäjä on yhä mei-

tä lähin suuri ja kasvava markkina-alue. 

Monelle suomalaisyritykselle Venäjä tar-

joaa vastakin merkittävän potentiaalisen 

markkinan. Mutta toimintaympäristö tu-

lee säilymään vaikeana ja liiketoiminnan 

pelisäännöt pysyvät erilaisina kuin EU-

maissa. 

KIRJALLISUUS

Guriev, S. & Tsyvinksi, A. (2010), Challenges 
Facing the Russian Economy after the Crisis, 
teoksessa Åslund, A. et al. (Eds.): Russia After 
the Global Economic Crisis, Washington, 
D.C.: Peterson Institute. 
Ollus, S. & Simola, H. (2006), Russia in the 
Finnish Economy, SITRA reports 66. 
Korhonen, V. & Hurtta, M. & Sirkjärvi, M. & 
Salonen, I. & Korhonen, I. (2011), Venäjän 
integraatio maailmantalouteen, BOFIT Ve-
näjä-tietoisku 2011. 

”Venäjästä on tullut osa 
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