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Venäjän politiikan johtami-
nen voi muuttua, jos Barach
Obama (s. 4.8.1961) luo Yh-

dysvalloissa uudenlaista politiik-
kaa. Venäjällä poliitikot ovat olleet
optimisteja muutosta kohtaan,
mutta myös kovasanaisia.

Syntyykö kumppanuus?
Sergei Medvedev, Moskovan ta-

loustieteellisen koulun professo-
ri, piirsi 17.3.2006 Ulkopoliittises-
sa instituutissa (UPI) matriisin
EU:n ja Venäjän keskinäisten suh-
teitten vaihtoehdoista. Se on he-
delmällinen myös Yhdysvaltojen
ja Venäjän uusien suhteiden arvi-
ointiin. Professorin mukaan Puti-
nin ensimmäisellä kaudella vallit-
si autoritaarinen modernisaatio,
mutta toisella kaudella liberaali
globaalisuus olisi kaventunut. Syi-
tä tähän kaventumiseen hän ei
kuitenkaan esittänyt.

Medvedevin presidenttikausi
Georgian sodan tähden ei ole il-
meisemmin poikennut merkittä-
västi Putinin toisen kauden ilma-
piiristä. Vuosi 2009 alkaa uudes-
sa tilanteessa, kun Venäjä menet-
tää Bushiin sopivat viholliskuvat.
Muuttuuko kansainvälinen ilma-
piiri? Muuttuuko Venäjän poli-
tiikka liberaaliksi modernisaati-
oksi, jossa sallitaan poliittista plu-
ralismia?

Onko Venäjä valmis taloudellis-
oikeudelliseen harmonisointiin
Euroopan ja Yhdysvaltojen kans-
sa? Professorin mukaan nyky-Ve-
näjä on kärsinyt byrokraattisen
kapitalismin imago-ongelmista.
Uudessa kumppanuudessa voisi
ehkä syntyä vapaa talousalue, tur-
vallisuusyhteistyö ja viisumivapa-
us. Demokraattina Obama tuskin
kuitenkaan vahvistaa talouskrii-
sissä republikaanien talouspoli-

tiikkaa. Suurvaltojen protektionis-
tinen talouspolitiikka saattaa nyt
saada tukea hyvästä keskinäises-
tä kumppanuudesta.

Toinen vaihtoehto on jättäytyä
jo vanhaan argumentaatioon. Vi-
hollis- ja uhkakuviin jättäytyessä
johtajuuden perustelua varten
säilytetään visa- ja rajamuurit,
energiaresurssien kilpailun ja
muut geopoliittiset haasteet. Kor-
ruptio, huono laatu ja tehotto-
muus eivät poistu. Länsi “sietää”
Venäjää energiavarojen tähden.

Euroedustaja Lasse Lehtinen
ennätti ennustaa Iltalehdessä
6.11.2008, että Obaman valinnan
tähden Suomessa antiamerikka-
laisuus vähentyisi ja Nato-myön-
teisyys vahvistuisi. Sitä vastoin
Pekka Visuri ei tehnyt yhtä rohkei-
ta päätelmiä Yhdysvaltain presi-
dentin vaihdoksesta suomalais-
ten Nato-käsityksiin. Obaman
suhdetta Venäjään uskottiin kui-
tenkin sovittelevaksi.

Obama vuoropuheluun
Venäjän kanssa

Venäjällä poliitikot ja sanoma-
lehdet ovat johdonmukaisesti
luottaneet, ettei Obama seuraa
demokraattien huonoa perinnet-
tä Venäjä-suhteissa. Yhdysvaltojen
talouskriisi pakottaa hänet luopu-
maan kalliista sodankäynnistäkin.
Obama on itse luvannut nostaa
kahdenväliset suhteet uudelle ta-
solle. Sitä vastoin McCain oli vaa-
tinut, että Venäjä suljettaisiin G-8
–maiden ulkopuolelle.

Obaman politiikkaa on toki pe-
lätty arvaamattomaksi. Viktor Kre-
menjuk moittii, että Obama sanoi
vähät sanansa Venäjästä aina pa-
heksuen. Vladimir Anokhin on pi-
tänyt Obaman myönteisenä piir-

teenä ulkopoliittista varovaisuut-
ta. Anokhinin mukaan Obaman
Venäjä-suhteisiin syntyy huoles-
tuttavia seikkoja presidentin lä-
heisten neuvonantajien ja ystävi-
en tähden: Zbigniew Brzezinski ja
Madeleine Albright ovat molem-
mat “Venäjän parjaajia”.

Kaikki edellytykset vuoropuhe-
lulle säilyvät toki. Izvestija-lehti
esittää suoran pyynnön, että “vaa-
lien retoriikkaa voisi nyt unohtaa:
Valkoisen talon uuden omistajan
on joka tapauksessa pakko raken-
taa rakentavia ja käytännöllisiä
suhteita Venäjän kanssa”.

Venäjällä on koettu myös iloa
siitä, että Ukrainan presidentille ja
monelle muullekin itäisen Euroo-
pan maalle Obaman voitto oli pet-
tymys. Kiinnostavaa on tarkkailla,
miten itäisen Euroopan asenteet
Venäjää kohtaan kehittyvät, kun
nämä eivät saa enää tuekseen
Bushin poliittista retoriikkaa.

Ovatko presidentit panttivan-
keja talouskriisille?

Komsomolskaja pravda –leh-
dessä Mihail Leontiev vertasi Oba-
man tilannetta Gorbatshoviin:
Obama lupaa muutoksia ja tässä
häntä voi verrata Gorbatshoviin.
Silloin Neuvostoliitto ja nyt Yhdys-
vallat ovat järjestelmältään kriisis-
sä. ”Sillä ei ole lopulta merkitystä,
kuka on johdossa. Obama on niin
kuin Gorbatshov: panttivanki ti-
lanteelle”.

Kansainvälisillä uutiskanavilla
on ihmetelty, että presidentti
Dmitry Medvedev moitti välittö-
mästi Obaman valinnan jälkeen
Yhdysvaltoja Georgian sodasta ja
kansainvälisestä talouskriisistä.
Lisäksi hän kertoi Iskander-ohjus-
ten sijoittamisesta Kaliningradin
alueelle, mikäli Yhdysvallat toteut-

Kansainvälisen valuuttara-
haston (IMF:n) asiantuntija-
ryhmä luovutti marraskuus-

sa 2008 loppulausunnon Suomen
talouden tilasta. Lausunto kertoo
koruttomasti, ettei Suomi ole irral-
linen saareke maailmanlaajuises-
sa rahoituskriisissä.

Inflaatio on kiihtynyt. Vuonna
2009 talouskasvu hidastuu 0,5
prosenttiin. Kauppakumppani-
maiden vaimentunut talouskehi-
tys ja kotimaisen kysynnän supis-
tuminen tuovat epävarmuutta
Suomeen. Myös ikääntyminen ja
tuottavuuden hidastuminen uh-
kaavat talouskasvua.

Kaikkialla kulutus ei vähene
Romir-taloustutkimuslaitoksen

marraskuussa 2008 julkaisema
SCIF - Venäjän kansalaisten koti-
maisen kulutuksen indeksi osoit-
taa, että suurten kaupunkien per-
heet alkoivat jonkin verran vähen-
tää arkipäivän ostoksia myös Ve-
näjällä kansainvälisen talouskrii-
sin tähden. Indeksi oli 13—19. lo-
kakuuta 2008 94,1% ja 135,8%,
kun vastaava indeksi oli viikkoa
aiemmin 103,3% ja 159,3%. Tutki-
mus kuitenkin paljasti, että kulu-
tuksen muutokset ovat erilaiset
erikokoisissa kaupungeissa. Mos-
kovalaiset olivat vähentäneet päi-
vittäistä kulutusta lähes 12%.

Alle miljoonan asukkaan kau-
pungeissa kulutus vähent yi
10,5%. Sitä vastoin yli miljoonan
asukkaan kaupunkeihin talous-
kriisi ei saapunut: pietarilaisen
ja muiden suurkaupunkien (lu-
kuun ottamatta Moskovaa) vä-
estön k ulutus k asvoi  10,7%

edellisestä viikosta.
SCIF Indeksi tarkkailee päivittäi-

sen kulutustavaran kysyntää, hin-
taa, laatua ja määrää. Laskentape-
rusteena ovat indeksiä varten päi-
vittäin saatavat tiedot yli 100 elin-
tarvikeryhmästä ja ei-ruokatuot-
teesta. Tutkimus suoritetaan Ve-
näjällä yli 500 000 asukkaan kau-
pungeissa. Paneelissa on 8520 yk-
sittäistä kuluttajaa. SCIF osoittaa
myös yksityiskohtaisesti, mitä
tuotteita ja missä, milloin, millä
hinnalla sekä kuka on ostanut.

Valtaosa ei elä lainarahalla
Elokuussa 2008 Romir-talous-

tutkimuslaitos haastatteli 1499
venäläistä kuluttaja ja selvitti näi-
den halukkuutta lainojen hankin-
taan. Vastaava tutkimus oli tehty
myös kesällä 2007.

Tutkimuksen mukaan 12%
haastatelluista aikoi etsiä lainara-
haa lähitulevaisuudessa. Asunnon
ostoa varten laina-aikomus oli
7%:lla ja autoa varten 10%:lla
haastatelluista. Vain 4% haastatel-
luista kertoi, että heillä olisi auto-
lainaa. Prosenttiluku oli aivan
sama myös vuonna 2007.

Vuonna 2007 myytiin Venäjäl-
lä 2,4 miljoonaa autoa. Vuoden
2007 aikana 1,5—2 miljoonalla
venäläisellä oli autovelkaa. Elo-
kuun kyselyn mukaan 10% kau-
punkilaisista aikoi ottaa autovel-
kaa, kun vuosi sitten vain 7% har-
kitsi autovelkaa. 7% kaupunkilai-
sista aikoi hakea asuntolainaa,
mutta vain 1% tekisi sen seuraa-
van puolen vuoden aikana.

Valtaosa venäläisistä (80—90%)
ei ole kuitenkaan käyttänyt kos-

kaan lainarahaa eikä ole suunni-
tellut sellaista asunnon tai auton
hankintaa varten.

Näkyykö kriisi kaupoissa?
Suomalainen iltapäivälehti pe-

lotteli uutisella, jonka mukaan
Venäjällä kauppojen hyllyt ovat
tyhjät. Mikäpä pelottaisi suoma-
laisia enemmän kuin nälkäiset
venäläiset?

Venäläinen VTsIOM –tutkimus-
laitos selvitti loka-marraskuun
2008 aikana venäläisten tunte-
muksia kauppojen tarjonnasta.
Vain 19% haastatelluista koki, että
viimeisten kolmen viikon aikana
tarjonta olisi ehkä heikompaa
kuin aiemmin. Näistä valtaosa ei
ollut varma asiasta. Vain 3% koki
varmana, että tavaroiden tarjonta
oli kaventunut.  71% venäläisistä
ei ollut kokenut mitään tuotevali-
koiman kaventumista.

Lisäksi 9% kieltäytyi vastaamas-
ta, koska eivät osanneet arvioida
mahdollista muutosta. Tuotevali-
koiman kaventuminen koettiin
yleisemmin Luoteis-Venäjän ja
Uralin sekä Moskovan ja Peters-
burgin alueiden ihmisten keskuu-
dessa. Keskikokoisissa kaupun-
geissa ja kylissä ei juurikaan ha-
vaittu mitään muutosta. Kriittisim-
mät vastaukset tulivat korkeaan
elintasoon oppineilta kuluttajilta.

Venäläinen arvostaa tavaraa
Dvorkovich on arvioinut, että

inflaatio jäisi Venäjällä vuonna
2008 alle 14%:in. Marras- ja joulu-
kuun 2008 inflaatiota ei uskota
sen suuremmaksi kuin mitä se oli

2007. Nykyisellä öljyn hinnalla ta-
louskasvu olisi vuonna 2009 noin
4—5%, kun vuoden 2008 kasvu
jää 7%:iin. Peter Rutland, Wesleyan
yliopiston professori, kertoo Fi-
nancial Times –lehden kommen-
tissa 4.11.2008 osuvasti: “Seitse-
män raamatullisen yltäkylläisen
vuoden jälkeen Venäjä on hyvin
valmistautunut elämään muuta-
man laihan vuoden”.

Venäjän pörssin RTS-katsauksen
(5.11.2008) mukaan RTS-indeksi
sai myönteisen käänteen loka-
kuun lopulla. Viikolla 27.10—
1.11.2008 RTS-indeksi nousi
46,04% 549,43 pisteestä 802,39
pisteeseen. Eniten RTS-indeksin
nousuun vaikutti OAO Gazpromin
osakkeiden ja OAO Sberbankin
nousut. Toimialoina öljyn ja kaa-
sun, rahoitussektorin ja metallur-
gian nousut vauhdittivat pörssin
kehitystä. Osakkeen omistajat
luottivat kansantalouden kehityk-
sen sittenkin jatkuvan.

1990-luvulla venäläiset oppivat
epäluottamuksen rahan arvoa ja
pankkijärjestelmää kohtaan:
nämä vanhat tunteet voivat pa-
lautua mieliin talouskriisin uuti-
soinnin tähden. Vielä vuonna
2004 yli 90% Venäjän väestöstä il-
moitti epäluottamuksensa pank-
kijärjestelmään. Sellaisten tuntei-
den vallassa venäläinen turvalli-
suushakuinen toimintatapa on
tehdä kestäviä hankintoja: ostet-
tu tavara on oma, mutta rahan
arvo on spekulatiivisuudessaan
epävarma.

Juha Molari
molari@kauppatie.com

taa Puolan ja Tshekin alueella
suunnitellun ohjuspuolustusjär-
jestelmän. Venäjän presidentin
puhetta on kutsuttu Obaman en-
simmäiseksi kansainvälisen poli-
tiikan testiksi. Toisaalla on havait-
tu, että kovia sanoja kehysti avoin
kutsu kumppanuuteen ja hyviin
suhteisiin Venäjän kanssa.

Deutsche Welle kirjoitti happa-
masti, että “Venäjän presidentti ei
onnitellut Obamaa lainkaan, vaan
ilmaisi vain epämääräisesti toivo-
muksen, että Obama parantaisi
näiden kahden maan välisiä suh-
teita. Venäjän ensisijainen vastaus
oli ilmoittaa aikovansa asettaa
ohjuksia vastauksena Yhdysval-
tain ohjuspuolustussuunnitelmil-
le Euroopassa”.

Venäläisille Obama
on parempi

Venäläisen Levada-tutkimuskes-
kuksen mukaan useimmat venäläi-
set kokivat Obaman paremmaksi
ehdokkaaksi kuin McCainin. De-
mokraattisen puolueen kanssa us-
kottiin syntyvän toimiva vuoropu-
helu. Venäjän varapääministeri Igor
Sechin painotti yhteistyöhaluja.
Kommunistisen puolueen johtaja
Zjuganov näki amerikkalaisten pet-
tyneen Bushiin.

Hän painotti globaalien kysy-
mysten ratkaisemista Venäjän
kanssa. Zhirinovsky uskoi Obaman
voiton luovan uuden aikakauden
Yhdysvaltojen ja Venäjän suhtei-
siin. “On turha odottaa mitään pa-
henevaa: kaikki näkökohdat ker-
tovat paremman puolesta”. Zhi-
rinovsky ei usko Obaman kannat-
tavan Georgian ja Ukrainan Nato-
jäsenyyttä.

Juha Molari
molari@kauppatie.com

Новое строительство и ремонт:
— дачи
— частные и секционные дома
— бревенчатые дома

А также в продаже готовые построенные объекты в Эно:
— дачи готовые и строящиеся

в Йоенсуу:
— квартиры в этажных домах, отремонтированные
— квартиры в секционных домах, также строятся новые

Подрядные строительные работы
в Восточной Финляндии
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Venäläinen kulutus
talouskriisin aikana

Barach Obaman ja
Dmitry Medvedivin vaihtoehdot


