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Venäjän talous palannut kasvu-uralle, mutta 
kasvu ei ole nopeaa
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Öljyn hinnan ja ruplan kurssin yhteys – mitä viime 
kuukausina on tapahtunut?
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Presidentinvaalien jälkeen uudistuksilla vauhtia 
talouskasvuun?

 Kaksi kattavaa ja kilpailevaa reformiohjelmaa (sekä talousministeriön 
lyhyen aikavälin ohjelma) jätetty presidentille jo alkukesästä:
– 1) Aleksei Kudrinin ”markkinaliberaali” ohjelma; yksityistämistä, tuomioistuinten 

riippumattomuus, liiketoimintaympäristön parantaminen, eläkeiän nosto jne.
– 2) Sergei Glazievin (Stolypin Club) ”valtiovetoinen” ohjelma; keskuspankin 

rahoittama julkisten investointien kasvu, ruplan heikentäminen kilpailukyvyn 
takaamiseksi, korkeammat tulot riittävät kattamaan eläkemenot jne.

 Kumpaakaan ohjelmaa pannaan tuskin täytäntöön sellaisenaan, mutta 
esimerkiksi eläkeiän nosto hyvin todennäköisesti alkaa (virkamiehillä 
eläkeikä nousee tästä vuodesta lähtien 6 kk/v, kunnes 65 miehillä ja 
63 naisilla)

 Öljynhinnan nousu ja verotulojen kasvu vähentävät uudistusten 
houkuttelevuutta? 
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Venäjän osuus Suomen koko ulkomaankaupasta 
(vienti ja tuonti)
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Suomen vienti Venäjälle riippuu Venäjän 
bruttokansantuotteen kehityksestä
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Tänä vuonna etenkin palveluvienti Venäjälle on 
kasvanut nopeasti
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Ulkomaalaisten yöpymiset 
nopeassa nousussa
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Yhteenveto

 Euroalueen talouskehitys on vahvaa ja kasvun ennustetaan jatkuvan. 
EKP:n rahapolitiikka on osaltaan tukenut kasvua,

 Suomalaisen työn kilpailukyky parantunut myös kotimaisten toimien 
ansiosta, mikä näkyy nyt vientimenestyksenä.

 Venäjän talous kasvaa kahden huonomman vuoden jälkeen, mutta 
kasvu on hitaampaa kuin ennen taantumaa.

 Öljyn hinnan nousu sekä tukee kasvua että nostaa ruplaa, mikä lisää 
myös suomalaisten tuotteiden kysyntää.

 Venäjän-kaupan elpyminen myönteistä Suomen talouden ja 
työllisyyden kannalta. Venäjän markkinoiden tuntemus on kaupan 
tulevan kasvun kannalta avainkysymys.
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