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Tässä työssä on tutkittu valtiollisien sijoitusrahastojen nousua merkittäväksi toimijaksi 
kansainvälisillä finanssimarkkinoilla ja erityisesti Venäjän sijoitusrahaston merkitystä 
Venäjän taloudelle. Öljyntuottajamaiden ja Aasian halpatuotantotalouksien kasvavat 
vaihtotaseen ylijäämät ovat paisuttaneet näiden talouksien ulkomaiset reservivarannot 
historiallisen suuriksi.  Nämä maat ovat perustaneet sijoitusrahastoja sijoittamaan yhä 
kasvavia reservivarantoja  tuottavammin kuin perinteinen reservienhallinta aiemmin. 
 
Tällä keskuspankkien sijoituspolitiikan muutoksella on huomattavia vaikutuksia niin 
lokaalisti kuin globaalistikin. Politiikantekijän on rahaston toimintatapoja laatiessaan 
otettava huomioon mm. luonnonvarojen optimaalinen kaivanta, finanssipolitiikka sekä 
talouden ulkoinen tasapaino. Globaalisti sijoituspolitiikan muutos ja rahastojen 
perustaminen tulee erittäin todennäköisesti vaikuttamaan korkotasoon, 
valuuttakursseihin sekä eri omaisuuserien arvostustasoihin. 
 
Valtiollisten sijoitusrahastojen yhteiskoko oli noin 3 300 miljardia dollaria vuoden 2007 
lopussa. Vaikka valtiollisten sijoitusrahastojen yhteiskoko on noin 2 % 
pääomamarkinoista, varallisuus on keskittynyt niin, että kymmenen suurinta rahastoa 
hallinnoivat 85 % varoista. Lähi-idän öljyvaltiot hallinnoivat 46 % varoista. Suurin 
rahasto on arabiemiirikunta Abu Dhabilla. Rahaston koko on 875 miljardia dollaria, 
noin 1/4 rahastojen yhteenlasketusta varallisuudesta. 
 
Yksi suurimmista sijoitusrahastoista on Venäjällä, jonka reservivaranto on kasvanut 
vuoden 1998 kriisin jälkeen erittäin nopeasti. Venäjän valtiollinen sijoitusrahasto 
perustettiin vuonna 2004 hallinnoimaan valtion energiasektorilta saatuja verotuloja. 
Rahastolla oli alunperin kaksi tehtävää, vakaus- ja sterilointifunktio. Rahaston avulla 
pystytään toisaalta vakauttamaan valtion taloutta siirtämällä energiasekotrin windfall-
tulot suoraan rahastoon ohi valtion budjetin, ja toisaalta steriloimaan talouden kasvu 
energian hintojen vaihtelulta. 
 
Energiatulot tuovat 2/3 Venäjän vientituloista, 1/3 BKT:stä ja noin puolet valtion 
budjetista. Luonnonvarat ovat siis merkittävä osa Venäjän taloutta. Vaikka Venäjällä on 
havaittavissa Hollannin-taudin oireita, itse tautia ei Venäjällä ole havaittu, koska oireet 
voivat olla seurausta myös luonnollisesta taloudellisesta kehityksestä. Tautia on myös 
osittain pystytty ehkäisemään sijoitusrahaston ansiosta. 
 



SISÄLLYS 
 

1 JOHDANTO ............................................................................................................................................ 1 

2 LUONNONVAROJEN KÄYTTÖ JA ONGELMAT ............................................................................ 3 

2.1 LUONNONVAROJEN OPTIMAALINEN KÄYTTÖ ...................................................................................... 4 
2.1.1 Hotellingin sääntö ...................................................................................................................... 4 

2.1.1.1 Arbitraasiyhtälö .................................................................................................................................. 5 
2.1.1.2 Mallin kritiikki ................................................................................................................................... 7 

2.1.2 Hartwickin sääntö ...................................................................................................................... 8 
2.1.2.1 Hartwickin säännön malli ................................................................................................................... 9 
2.1.2.2 Mallin kritiikki ................................................................................................................................. 12 

2.2 LUONNONVARAISEN MAAN ONGELMAT ............................................................................................. 13 
2.2.1 Resurssikirous .......................................................................................................................... 13 
2.2.2 Hollannin-tauti ......................................................................................................................... 17 

2.2.2.1 Hollannin-taudin malli ..................................................................................................................... 18 
2.2.2.2 Mallin laajennukset .......................................................................................................................... 23 

2.3 ONKO SIJOITUSRAHASTO RATKAISU? ................................................................................................ 24 

3 VALTIOLLISET SIJOITUSRAHASTOT........................................................................................... 25 

3.1 MÄÄRITELMÄ ................................................................................................................................... 26 
3.2 HISTORIA .......................................................................................................................................... 28 
3.3. TÄRKEIMPIÄ SIJOITUSRAHASTOJA .................................................................................................... 30 

3.3.1 Kiinan valtiollinen sijoitusrahasto CIC ................................................................................... 31 
3.3.2 Norjan valtiollinen eläkerahasto.............................................................................................. 32 
3.3.3 Persianlahden maiden yhteistyöneuvosto GCC ....................................................................... 34 

3.4 ROOLI TULEVAISUUDESSA ................................................................................................................. 36 
3.5 SIJOITUSRAHASTOJEN KRITIIKKI ....................................................................................................... 39 

3.5.1 Poliittiset tavoitteet ja taloudellinen protektionismi ................................................................ 39 
3.5.2 Hallinto ja vastuullisuus .......................................................................................................... 42 
3.5.3 GAPP ....................................................................................................................................... 44 

4 VENÄJÄ ................................................................................................................................................. 46 

4.1 VENÄJÄN TALOUS NEUVOSTOLIITON HAJOAMISEN JÄLKEEN ............................................................ 47 
4.2 VENÄJÄN TALOUS JA ONGELMAT NYKYPÄIVÄNÄ .............................................................................. 50 
4.3 VENÄJÄN VAKAUSRAHASTO .............................................................................................................. 54 

4.3.1 Perustiedot ............................................................................................................................... 55 
4.3.2 Lähtökohdat hyödykerahastolle ............................................................................................... 57 

4.3.2.1 Luonnonvarojen käyttö ..................................................................................................................... 57 
4.3.2.2 Rahaston vaikutukset kotimaassa ..................................................................................................... 59 
4.3.2.3 Rahaston vaikutukset globaalisti ...................................................................................................... 63 
4.3.2.4 Liiallisen reservivarannon kustannukset ........................................................................................... 65 

4.3.3 Sijoituspolitiikka ...................................................................................................................... 67 
4.3.4 Vaikutukset ............................................................................................................................... 70 

4.4 VENÄJÄN TALOUS TULEVAISUUDESSA ............................................................................................... 72 

5 LOPUKSI ............................................................................................................................................... 73 

LÄHTEET ................................................................................................................................................. 75 

 



[1] 
 

1 JOHDANTO 

 

Globaalit vaihtotaseen epätasapainot ovat puhuttaneet ekonomisteja viime vuosina. 

Yhtälön toisella puolella on USA:n jatkuvasti kasvava vaihtotaseen alijäämä ja 

velkaantuminen, toisella raaka-aineiden, lähinnä öljyn, viejämaiden ja 

halpatuotantomaiden, kuten Kiina ja Singapore, jatkuvasti paisuvat vaihtotaseen 

ylijäämät (kuvio 1). 

 

 

KUVIO 1. Vaihtotaseen globaalit epätasapainot. (Kern 2007) 

 

Tässä murroksessa on nähtävissä ilmiö, jota kutsutaan myös globalisaation kolmanneksi 

vaiheeksi. Varallisuus on siirtymässä perinteisistä rikkaista länsimaista kohti uusia 

talouksia idässä. Toisaalta uudet toimijat globaaleilla markkinoilla ovat julkisia 

toimijoita, kuten hallitukset ja keskuspankit, kun globalisaation edellisessä vaiheessa 

valokeilassa ovat olleet monikansalliset yhtiöt. 

  

Vaihtotaseen ylijäämä on kasvattanut valtioiden reservivarat niin suuriksi, että pelkän 
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reservien hallinnan rinnalle on kehitelty uudenlaisia, entistä tuottavampia 

sijoitusmuotoja, kuten valtiolliset sijoitusrahastot. Valtiolliset sijoitusrahastot eivät ole 

uusi ilmiö, ensimmäiset rahastot perustettiin jo 50-luvulla. Viime vuosina kiinnostus 

niitä kohtaan on kuitenkin kasvanut, kun niistä on tullut yhä suurempia ja 

merkittävämpiä toimijoita finanssimarkkinoilla. Valtiollisten sijoitusrahastojen 

yhteiskoko oli noin 3 300 miljardia dollaria vuoden 2007 lopussa (kuvio 2). Se on noin 

2 prosenttia globaaleista finanssimarkkinoista.  
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KUVIO 2. Finanssimarkkinoiden kapitalisaatio. (Kern 2007) 

 

Määrä on kuitenkin vahvasti keskittynyt. Kymmenen suurinta rahastoa hallinnoivat 85 

% eli noin 2 800 miljardia yhteenlasketuista varoista. Lähi-idän öljyvaltiot hallinnoivat 

46 % varoista. Suurin rahasto on arabiemiirikunta Abu Dhabilla. Sen koko on 875 

miljardia dollaria, neljännes rahastojen yhteismäärästä. 

 

Yksi suurimmista sijoitusrahastoista on Venäjällä, joka on kartuttanut reservivarantoaan 

pääasiassa öljy- ja kaasutuloilla. Venäjän kehitys vuoden 1998 kriisin jälkeen on ollut 

huimaa. Tällä hetkellä Venäjä on selvästi nettovelaton maa, kun se vielä kymmenen 

vuotta sitten oli käytännössä vararikossa. Venäjästä on tullut yksi kansainvälisen 

talouden suurimmista toimijoista. Sen talous on tällä hetkellä maailman 10. suurin, ja 
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Venäjän virallinen tavoite on olla maailman 5. suurin talous vuonna 2020 (BOFIT 

Online 2/2008). Silti Venäjällä on myös ongelmia. Korruptio, yksipuolinen talous, 

väestön ikääntyminen ja kroonisen korkea inflaatio ovat haasteita, johon Venäjän täytyy 

vastata pysyäkseen nopeasti kasvavana taloutena. 

 

Tässä työssä tarkastellaan valtiollisia sijoitusrahastoja erityisesti raaka-ainevaltaisten 

talouksien näkökulmasta. Aluksi esitellään luonnonvarojen teoreettisesti optimaaliseen 

käyttöön liittyvät kaksi kulmakiveä, Hotellingin ja Hartwickin säännöt, sekä 

tarkastellaan luonnonvarojen käyttöön liittyviä ongelmia, resurssikirousta, Hollannin-

tautia sekä niiden mahdollisia ratkaisuja. 

 

Kolmannessa luvussa esitellään viime vuosina suurta huomiota saaneet valtiolliset 

sijoitusrahastot, niiden syntyhistoriaa, eri rahoituslähteitä ja niitä kohtaan esitettyä 

kritiikkiä. Luvussa esitellään myös tärkeimmistä sijoitusrahastoista Kiinan valtiollinen 

sijoitusrahasto, Norjan valtiollinen eläkerahasto sekä Persianlahden maiden 

yhteistyöneuvoston GCC:n sijoitusrahastot. 

 

Neljännessä luvussa tarkastellaan tarkemmin Venäjän öljyrahastoa osana Venäjän 

taloutta. Aluksi käydään lyhyesti Venäjän talouden kehitystä vuoden 1998 kriisin 

jälkeen. Seuraavaksi tarkastellaan Venäjän taloutta tänä päivänä ja varsinkin Venäjän 

makrotaloudellisia ongelmia. Sen jälkeen tarkastellaan  tarkemmin Venäjän 

öljyrahastoa, sen erityispiirteitä ja vaikutuksia. Lopuksi tehdään johtopäätökset. 

 

 

 

2 LUONNONVAROJEN KÄYTTÖ JA ONGELMAT 

 

1950- ja 1960-luvuilla ekonomistit näkivät runsaat luonnonvarat talouden nopean 

kehityksen perustana. Viimeisten kahden vuosikymmenen aikana ekonomistien yleinen 

mielipide on muuttunut. Nyt luonnonvaroja pidetään enemmänkin kasvun esteenä, ja 

kirjallisuudessa puhutaan resurssikirouksesta. (Ahrend 2006.) 
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Tässä luvussa tarkastellaan uusiutumattomien luonnonvarojen optimaalista käyttöä ja 

niihin liittyviä ongelmia. Lopuksi tarkastellaan, voisiko valtiollinen sijoitusrahasto olla 

ratkaisu luonnonvarojen tuomiin ongelmiin. 

 

 

2.1 Luonnonvarojen optimaalinen käyttö 

 

Taloustiede tarjoaa kaksi hyödyllistä näkökulmaa luonnonvarojen optimaaliseen 

käyttöön. Toinen näkökulma keskittyy luonnonvarojen arbitraasiperusteluihin ja 

Hotellingin sääntöön. Säännön mukaan raaka-ainevarannon hinnan tulee nousta 

markkinakoron mukaisesti. Toinen näkökulma perustuu varannon kaivannasta saatavien 

tulojen käyttöön. Hartwickin säännön mukaan saadut tulot tulee sijoittaa fyysiseen, 

inhimilliseen tai taloudelliseen pääomaan. Näin talouden varallisuus pysyy vakiona. 

Seuraavassa esitellään molemmat luonnonvarataloustieteen kulmakivet. 

 

 

2.1.1 Hotellingin sääntö 

 

Varanto öljyä, rautamalmia tai kuparia on omistajan varallisuutta kuten kone, rakennus 

tai mikä tahansa tuotettavissa oleva varallisuus. Ainoa ero on, että uusiutumaton 

luonnonvaravaranto ei ole uudelleen tuotettavissa, joten olemassa oleva varanto ei voi 

lisääntyä ajan myötä. Se voi ainoastaan vähentyä tai pysyä samana. Resurssivarannon 

arvon määrää lopullisesti sen mahdollinen louhinta ja myynti. Ainoa tapa, miten varanto 

maassa voi olla tuottava omistajalleen, on arvonnousu. Markkinat voivat olla 

tasapainossa vain, kun kaikki tietyn riskitason varallisuuserät tuottavat yhtä paljon, 

osittain osinkoina ja osittain arvonnousuna. Koska luonnonvarat eivät tuota osinkoa niin 

kauan kun ne ovat maassa, tasapainotilanteessa niiden arvon kasvunopeus täytyy olla 

markkinakoron suuruinen. Koska varannon arvo on myös sen tulevien myyntien 

nykyarvo louhintakustannusten jälkeen, omistaja odottaa varannon arvon nousevan 
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eksponentiaalisesti korkotason vauhtia. (Solow 1974.) 

 

Tämä on uusiutumattomien luonnonvarojen taloustieteen perusperiaate ja Harold 

Hotellingin kuuluisan artikkelin perusta. Hotellingin artikkeli ”The Economics of 

Exhaustible Resources” julkaistiin vuonna 1931. Hotellingin säännön mukaan 

uusiutumattoman luonnonvaran hinnan kasvunopeus täytyy siis olla yhtä suuri kuin 

markkinakorko. 

 

 

2.1.1.1 Arbitraasiyhtälö1 

 

Tarkastellaan yksittäistä uusiutumatonta luonnonvaraa. Oletetaan, että aika on 

diskreetisti mitattu ja yhden periodin mitta on θ. Oletetaan, että luonnonvaran 

kaivannasta ei synny kustannuksia. Oletetaan kaksi hyödykettä, luonnonvara ja 

numeraire-hyödyke. Tuotto välillä (t, t+θ) on tr  (>0). Merkitään tp  luonnonvaran spot-

hintaa periodilla t. Tarkastellaan yksilöä, joka omistaa tp  yksikköä numeraire-

hyödykettä periodilla t. Jos hän pitää hyödykkeen periodille (t+θ), hän saa tt pr )1(   

yksikköä. Tämä on yksi mahdollisuus, joka hänellä on. Hän voi myös ostaa 

luonnonvaraa periodilla t ja myydä sen periodilla (t+θ). Tällöin hän saa tp  yksikköä 

numeraire-hyödykettä periodilla (t+θ). Kilpailuehtojen täyttyessä yksilö on indifferentti 

näiden vaihtoehtojen suhteen. Jos vaihtoehdot olisivat erisuuret, yksilölle syntyisi 

arbitraasitilanne. Oletetaan, että yksilö tietää luonnonvaran spot-hinnan tp  periodilla 

t. Voimme nyt ilmaista arbitraasiehdon 

 

 ttt prp )1(   .     (2.1) 

 

Järjestellään termejä ja otetaan raja-arvo θ → 0, saadaan luonnonvaran spot-hinnan 

liikkeen ajan t suhteen 

 

                                                 
1 Dasgupta ja Heal (1974, s.  155—158.) 
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 t
t

t r
p

p



.      (2.2) 

 

Koska luonnonvaravaranto ei tuota omistajalleen osinkoa, ainoa keino, kuinka maan 

alla oleva uusiutumaton luonnonvara voi tuottaa omistajalleen, on arvonnousu. Yhtälö 

2.2 on Hotellingin sääntö. Sen mukaan täydellisen kilpailun markkinoilla luonnonvaran 

arvonnousun täytyy olla yhtä suuri kuin minkä tahansa muun hyödykkeen arvonnousun. 

Yhtälössä 2.2 tämä on numeraire-hyödyke, joka voidaan tulkita myös markkinakoroksi. 

Jos luonnonvaran hinta nousisi nopeammin kuin markkinakorko, varanto kannattaisi 

pitää maassa, koska se tuottaisi siellä parhaiten. Jos taas luonnonvaran hinta nousisi 

hitaammin, varanto kannattaisi kaivaa nopeammin pois maasta ja myydä. 

 

Yhtälö 2.2 kiinnittää huomiota myös seuraavaan tärkeään asiaan. Vaikka tr  olisi vakio, 

kunhan se ei ole nolla, luonnonvaran spot-hinta ei voi pysyä vakiona yli ajan. Siis niin 

kauan kun taloudessa on uusiutumattomia luonnonvaroja ja kun markkinoilla on 

täydellinen kilpailu, taloudessa ei voi olla vakaata tilaa (steady state). Spot-hinnat eivät 

voi pysyä vakiona täydellisen kilpailun markkinoilla. 

 

Määritellään liikkuva tasapaino (flow equilibrium) uusiutumattomien luonnonvarojen 

markkinoille. Oletetaan edelleen, että varannon kaivannasta ei synny kustannuksia. 

Olkoon R
tp  kaivetun resurssin spot-hinta ja tp  varannon hinta hetkellä t. Oletetaan 

täydellinen kilpailu sekä kaivetun että maassa olevan varannon markkinoilla. 

Tarkastellaan yksilöä, joka omistaa resurssia määrän tS  hetkellä t. Hänen omaisuutensa 

arvo hetkellä t on siis tp tS . Täydellisen kilpailun markkinoilla tämän pitää olla yhtä 

suuri kuin maksimiarvo (hetkellä t), jonka hän voi ansaita kaivamalla varannon ylös 

ajan myötä. Jos se olisi suurempi, hän ei kaivaisi varantoa ollenkaan. Jos se olisi 

pienempi, hän ei haluaisi pitää varantoa ollenkaan. Olkoon TR  ( tT  ) resurssin 

kaivantoaikataulu. Varannon omistaja haluaa valita sellaisen aikataulun TR , joka 

maksimoi hänen varallisuutensa nykyarvon. Täten 
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  dttTrRpSp
t

t
R
t

R
tt

t




 )(expmax
)(

,  (2.3) 

 

missä 

 

 t

t

T SdTr 


.      (2.4) 

 

Olkoon *
TR  ( tT  ) ratkaisu maksimointiongelmaan 2.3. Differoimalla yhtälön 2.3 

molemmat puolet t:n suhteen saadaan  

 

 *
t

R
tttttt RpSrpSpSp   .    (2.5) 

 

Koska yhtälössä 2.4 *
tt RS  , käyttämällä tätä yhtälössä 2.5 saadaan 

 

 
t

tR
tttt S

R
pprpp

*

)()(  .    (2.6) 

 

Koska täydellisen kilpailun markkinoilla varannon hinta täytyy olla yhtä suuri kuin 

kaivetun resurssin markkinahinta, R
tt pp  . Tällöin yhtälöstä 2.6 seuraa, että r

p

p

t

t 


, 

mikä on jälleen Hotellingin sääntö. Yhtälöstä nähdään kuitenkin myös se, että kun 

varannon hinta nousee korkotason mukaisesti, varannon arvo ei riipu valitusta 

kaivantoaikataulusta TR . Varannon omistaja on siis indifferentti sen suhteen, pitääkö 

varannon maassa vai kaivaako sen ylös.  

 

 

2.1.1.2 Mallin kritiikki 

 

Hotellingin sääntö tarjoaa fundamenttisäännön, jonka jokaisen tehokkaan resurssien 
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louhintapolun täytyy kohdata. Sääntö on kuitenkin yksinkertaistus. Asheimin ym. 

(2003) mukaan se kuvailee ”kakunsyöntitaloutta”, jossa kulutus on mahdollista 

ainoastaan luonnonvaroista saaduilla tuloilla. 

 

Krautkraemerin (1998) mukaan empiiriset tutkimukset raaka-aineiden hintojen 

käyttäytymisestä eivät ole seuranneet Hotellingin sääntöä. Hotellingin säännön 

perusmallissa luonnonvaravarannon koko on äärellinen ja sen laatu homogeeninen, sekä 

louhintakustannukset eivät riipu jäljellä olevasta varannosta. Näin ei käytännössä ole. 

Uusia esiintymiä löydetään jatkuvasti, esiintymien laatu vaihtelee ja 

louhintakustannukset riippuvat esiintymän sijainnista. Myös eksogeeniset shokit, kuten 

louhintateknologian kehitys, vaikuttavat raaka-aineiden hintoihin. (Krautkraemer 1998.) 

 

Krautkraemer (1998) myöntää, että vaikka Hotellingin sääntö on äärimmäinen 

yksinkertaistus, se sopii pohjaksi mallin laajennuksille. Mallin laajennukset ovat 

parantaneet Hotellingin säännön empiiristä ennustettavuutta. Silti malli ei täysin selitä 

raaka-aineiden hintojen vaihteluita. Krautkraemerin mielestä varsinkin 

louhintakustannusten muutoksella, varannon laadulla, substituuttien olemassaololla sekä 

näiden tekijöiden odottamattomiin muutoksiin reagoinnilla on tärkeä osuus mallin 

tutkimuksissa tulevaisuudessa. (Krautkraemer 1998.) 

 

 

2.1.2 Hartwickin sääntö 

 

Yksi kestävän kulutustason päätuloksista talousteoriassa on Hartwickin 

investointisääntö. Sen mukaan talouden hyötytaso pysyy samana vain silloin, jos 

talouden nettoinvestoinnit ovat nolla. Nettoinvestointeihin kuuluu positiivinen 

investointi teollisuuteen ja negatiivinen investointi uusiutumattomien luonnonvarojen 

käyttöön. Dixitin ym. (1980) mukaan Hartwickin sääntöä noudattamalla yhteiskunta, 

joka investoi luonnonvaroista saadut kokonaistulot tuottavaan toimintaan, pystyy 

säilyttämään kulutustasonsa vakaana. 
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Hartwickin säännöstä tuli niin suosittu, koska se laajensi perinteistä neoklassista 

resurssitaloustiedettä. Hartwickin säännön mukaan uusiutumattomien luonnonvarojen 

tuotantopanokset voidaan korvata muulla pääomalla, fyysisellä tai inhimillisellä, siten 

että luonnonvarojen kulutus ei vahingoita tulevia sukupolvia. Korvattavuus 

luonnonvarojen ja muun pääoman kesken mahdollistaa siis tasaisen kulutustason 

kaikille sukupolville huolimatta luonnonvarojen uusiutumattomuudesta. (Asheim ym. 

2003.) 

 

 

2.1.2.1 Hartwickin säännön malli2 

 

Tarkastellaan yksilöä, joka omistaa resurssivarannon ja myy kaivanto-oikeuksia 

varantoonsa. Merkitään muuttujia seuraavasti: 

 

 B on yksilön käteisvarat 

 C on kulutusmenot 

 W on kokonaisvarallisuus 

 R on kaivanto-oikeuksien määrä 

 X on varannon jäljellä oleva määrä 

 h on kaivanto-oikeuden hinta 

 V on kaivannon arvo 

 r on markkinakorko, oletetaan vakioksi 

 

Tällöin yksilön käteisvarat hetkellä t ovat 

 

 ttttt CRhrBrB   111 )1()1( ,   (2.7) 

 

koska 1tB  on peruspääoma, joka kasvaa korkoa, ja tähän lisätään periodilla t–1 myydyt 

oikeudet ja vähennetään kulutusmenot periodilla t. Yhtälö 2.7 voidaan kirjoittaa myös 

 

                                                 
2 Perman ym. (2003,  s. 633—635.) 
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 tttttt CRhrrBBB   1111 )1( .  (2.8) 

 

Hetkellä t kaivannon arvo V on oikeuden arvo jäljellä olevaan varantoon, eli 

 

 )( 11   tttt RXhV .     (2.9) 

 

Kaivanto-oikeuden arvo täydellisen kilpailun markkinoilla on kaivannan 

marginaalikustannuksen ja kaivetun resurssin myyntihinnan erotus, eli Hotellingin 

korko. Hotellingin säännön mukaan 1)1(  tt hrh , joten yhdistämällä tämä yhtälöön 

2.9 saadaan 

 

 )()1( 111   tttt RXhrV  

 

     ))(1( 1111   tttt RhXhr  tai 

 

 ))(1( 111   tttt RhVrV ,    (2.10) 

 

josta saadaan 

 

 1111 )1(   ttttt RhrrVVV .   (2.11) 

 

Yksilön kokonaisvarallisuus koostuu käteisvarallisuudesta ja kaivannon arvosta 

ttt VBW  , joten varallisuuden muutos on 

 

 )()( 111   tttttt VVBBWW .   (2.12) 

 

Yhdistämällä yhtälöt 2.11, 2.8 ja 2.12 saadaan 

 

 1111111 )1()1(   ttttttttt RhrrVCRhrrBWW  tai 
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 CrVrBWW tttt   111 ,    (2.13) 

 

joka on 

 

 tttt CrWWW   11 .    (2.14) 

 

Että varallisuus pysyisi vakiona yli ajan, täytyy olla 01  tt WW . Yhtälöstä 2.14 

saadaan nyt 

 

 1 tt rWC ,      (2.15) 

 

joten periodin t kulutus on yhtä suuri kuin periodilla t-1 varallisuudelle W ansaittu 

korko. Koska yhtälö 2.15 pätee kaikille t ja t-1, voidaan merkitä 

 

 0rWCt  .      (2.16) 

 

Koska yksilön tulo periodilla t koostuu käteisvaroille maksettavasta korosta ja kaivanto-

oikeuksista saaduista tuloista, voidaan merkitä 

 

 111 )1(   tttt RhrrBY .    (2.17) 

 

Koska yhtälön 2.13 mukaan 01  tt WW , saadaan 11   ttt rVrBC , ja jos 

määritellään investointi I tulon Y ja kulutuksen C erotukseksi, saadaan 

 

 ttt CYI   

     11111 )1(   ttttt rVrBRhrrB  

     111)1(   ttt rVRhr .    (2.18) 

 

Yhtälön 2.11 mukaan tämä voidaan ilmaista myös 
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 )( 1 ttt VVI ,     (2.19) 

 

jonka mukaan yksilö investoi saman verran, kuin kaivannon arvo laskee. Tämä on 

Hartwickin sääntö. Yhtälö 2.19 voidaan myös tulkita siten, että investoinnit poistojen 

jälkeen ovat nolla. Laajasti käytetty ´kestävän tulon´ määritelmä on se määrä, joka 

voidaan kuluttaa periodin aikana vähentämättä varallisuutta. Tässä kestävä tulo 

),( tsusY  on 

 

 1),(  trWtsusY .     (2.20) 

 

 

2.1.2.2 Mallin kritiikki 

 

Hartwickin säännöllä on rajoitteita, jotka estävät sen laajempaa käyttöä. Mallin on alun 

perin tarkoitettu suljetulle taloudelle, jonka populaatio on vakio ja teknologia 

stationaarinen (Asheim 1986). Malli myös perustuu oletukselle, että Hotellingin sääntö 

on voimassa. Edellisessä luvussa keskusteltiin siitä, kuinka Hotellingin säännön ei ole 

empiirisesti havaittu olevan voimassa. Tällöin myöskään Hartwickin sääntö ei voi olla 

voimassa.  

 

Asheim (1986) osoittaa, että malli ei toimi avoimessa taloudessa, koska stationaarinen 

teknologia ei päde, kun vaihdosta saadut tuotot otetaan huomioon. Asheimin mielestä 

luonnonvaraisen maan ei tarvitse investoida kaikkia luonnonvaroista saatuja tuottoja 

säilyttääkseen tasaisen kulutustason. (Asheim 1986.) 

 

Asheim ym. (2003) mainitsevat kaksi seikkaa, jotka eivät Hartwickin säännössä pidä 

paikkaansa. Sääntö ei heidän mukaansa edusta jatkuvuutta. Heidän mukaansa 

Hartwickin sääntö sanoo ainoastaan sen, että seuraamalla sitä sukupolven kulutus on 

vakio tietyn ajanjakson. Se ei kuitenkaan ole riittävä eikä välttämätön ehto jatkuvalle 

kehitykselle. Toinen ongelmallinen seikka liittyy korvaavuuteen investointien ja 

luonnonvaran välillä. Asheimin ym. mielestä Hartwickin sääntö ei vaadi luonnonvarojen 
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korvaamista investoinneilla. Tämä on tarpeellista vain taloudessa, jossa on 

vakiopopulaatio ja -teknologia. Asheimin ym. mukaan Hartwickin sääntöä ei voidakaan 

pitää normatiivisena sääntönä, vaan enemmänkin kuvailevana, positiivisena 

teoriana.(Asheim ym. 2003.) 

 

 

2.2 Luonnonvaraisen maan ongelmat 

 

Yksi globaalin talouden yllättäviä piirteitä on luonnonvarattomien maiden usein 

luonnonvaraisia maita nopeampi talouskasvu. Aihe on ollut toistuva ihmetyksen aihe 

taloushistoriassa. 1600-luvulla resurssiköyhä Hollanti kasvoi selvästi nopeammin kuin 

Espanja, joka sai jatkuvasti kultaa ja hopeaa siirtokunnistaan. 1800–1900-lukujen 

taitteessa mm. Sveitsi ja Japani menestyivät selvästi runsaista luonnonvaroista tunnettua 

Venäjää paremmin. Viimeisen neljänkymmenen vuoden aikana maailman nopeimmin 

kasvavimpiin maihin ovat lukeutuneet Itä-Aasian luonnonvarattomat Etelä-Korea, 

Taiwan, Singapore ja Hong Kong, kun taas öljyvaltiot Meksiko, Nigeria ja Venezuela 

ovat menneet vararikkoon. (Sachs & Warner 1997.) Tässä luvussa tarkastellaan näitä 

ongelmia, resurssikirousta ja Hollannin-tautia. 

 

 

2.2.1 Resurssikirous 

 

Negatiivinen korrelaatio luonnonvarojen runsauden ja kasvun välillä viime 

vuosikymmeninä on todellakin käsitteellinen arvoitus. Luonnonvarat joka tapauksessa 

lisäävät vaurautta ja ostovoimaa, joten luonnonvarojen voitaisiin olettaa lisäävän myös 

investointeja ja kasvunopeutta. Vaikka luonnonvarat eivät näyttäisi olevan talouskasvun 

kannalta ratkaiseva etu, on yllättävää, että ne voivat olla suuri haitta. Liittyykö 

”helppoon” vaurauteen kirous? (Sachs & Warner 1997.) 

 

Kirjallisuudessa on esitelty paljon hypoteeseja resurssikirouksen syistä. Yksi 
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ensimmäisistä selityksistä oli sosiaalinen: helppo raha johtaa laiskuuteen.  

Kehitystaloustiede korostaa luonnonvarasektorin positiivisten ulkoisvaikutusten 

puuttumista verrattuna teollisuuteen. Teollisuussektorin, toisin kuin 

luonnonvaratuotannon, katsottiin esimerkiksi johtavan tekemällä oppimiseen, 

monimutkaisempaan työnjakoon ja sitä kautta korkeampaan elintasoon. (Sachs & 

Warner 1997.) 

 

Luonnonvarojen hintojen nousulla voi olla merkittäviä vaikutuksia työttömyyteen ja 

inflaatioon. Vaikka öljyn hinnan nousun suora vaikutus olisi kotimaisten 

teollisuustuotteiden kysynnän kasvu, vaikutus voi eliminoitua reaalisen valuuttakurssin 

vahvistumisella, jonka aiheuttaa valuutan kysynnän kasvu. Tuloksena voi olla 

kotimaisen teollisuustuotannon heikkeneminen, työttömyyden kasvaminen ja inflaatio. 

(van der Ploeg 2007.) 

 

Raaka-aineiden hintojen nousu 1970-luvulla lisäsi alan tutkimusta. Yksi pääaihe oli 

kuinka makrotaloudellinen politiikka vastasi hyödykkeiden hintojen nousuun. 

Kysymystä luonnonvarojen hintojen nousun vaikutuksista pitkän aikavälin kasvuun 

tutkittiin epäsuorasti sen kautta, aiheuttiko luonnonvaratuotanto deindustrialisaatiota eli 

teollisuuden vähenemistä taloudessa. (Sachs & Warner 1997.) 

 

Luonnonvarojen runsaus voi myös yllyttää maita liialliseen lainanottoon, kuten 

Manzano ja Rigobon (2001) ovat havainneet. Tämä voi vahingoittaa taloutta lyhyellä ja 

pitkällä aikavälillä. Suuri lainanotto ulkomailta aiheuttaa reaalisen valuuttakurssin 

heikkenemistä pitkällä aikavälillä. Jos sukupolvet, jotka elävät luonnonvarojen 

kuluttamisen aikana, velkaantuvat tulevien sukupolvien kustannuksella, näiden täytyy 

maksaa velka tulevaisuudessa takaisin, kun luonnonvarat ovat loppuneet. Yhtäkkinen 

luonnonvaravarallisuuden kasvu voi johtaa poliitikkojen kriittisyyden heikkenemiseen 

ja vääränlaiseen turvallisuudentunteeseen. Tämä yllyttää investoimaan hankkeisiin, 

jotka eivät ole todella tarpeellisia, pitämään yllä huonoja toimintatapoja ja rakentamaan 

hyvinvointijärjestelmän, jonka rahoitus ei ole kestävällä pohjalla siinä vaiheessa, kun 

luonnonvarat ovat loppuneet. (Manzano & Rigobon 2001.) 
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Resurssikirousta selittää myös korruptio, joka vaikeuttaa talouskasvua. 

Luonnonvaraisissa maissa luonnonvarat ovat usein valtion omistamia, joten valtio myös 

hallinnoi niistä saatavia tuloja. Vauraus antaa poliitikoille mm. mahdollisuuden luvata 

äänestäjille hyväpalkkaisia, mutta tuottamattomia työpaikkoja, sekä rohkaisee heitä 

estämään teknologisia ja institutionaalisia parannuksia, jos ne heikentävät heidän 

valtaansa. Jos luonnonvaratuloista hyötyy yksityinen taho, se voi lahjoa poliitikkoja 

tarjoamaan tiettyjä puolijulkisia hyödykkeitä muun talouden kustannuksella, mikä 

alentaa talouden hyvinvointia.  (van der Ploeg 2007.) 

 

Mehlum ym. (2006) huomauttavat, että resurssikirous on läheisessä yhteydessä valtion 

instituutioiden tasoon. Lainsäädännön heikkous, jäykkä ja raskas byrokratiakoneisto 

sekä korruptio johtavat haittaavat yleensäkin talouden tehokkuutta, ja 

luonnonvaralliseen valtion tapauksessa niiden rooli on erittäin kriittinen. Tehottomien ja 

heikkojen instituutioiden sekä luonnonvararikkauden yhdistelmä johtaa heidän 

mukaansa hitaaseen taloudelliseen kasvuun. Mehlumin ym. mukaan raaka-aineet ovat 

positiivinen asia talouskasvun kannalta, kunhan valtiolla on tuotantoystävälliset 

instituutiot, jotka auttavat valtiota ottamaan kaiken hyödyn irti luonnonvaroistaan. 

(Mehlum 2006.) 

 

Gylfasonin ja Zoegan (2001) mukaan runsaat luonnonvarat johtavat matalaan 

investointiasteeseen ja pienempään finanssisektoriin. Myös koulutuksen taso näyttää 

heidän mielestään olevan matalampi kuin luonnonvarattomissa maissa. Heidän 

mukaansa koulutus, joka myötävaikuttaa taloudelliseen kasvuun, luo myös positiivisia 

ulkoisvaikutuksia ja inhimillistä pääomaa, joka jää luonnonvaraisissa maissa 

heikommaksi. 

 

Luonnonvarojen läsnäolo voi myös johtaa aseellisiin konflikteihin ja diktatuuriin. 

Korkeat luonnonvaroista saadut tulot vääristävät poliittista kantaa demokratiasta pois 

kohti väkivaltaisia konflikteja ja diktatuuria. Näin voi käydä varsinkin jos poliitikot ovat 

lyhytnäköisiä ja pitävät parempana nopeaa vaurastumista luonnonvaroilla, vaikka 

korkeampi tulotaso korkeamman tuottavuuden ansiosta tekisi demokratiasta paremman 

vaihtoehdon. Esimerkiksi maan, jolla ei ole luonnonvaroja, todennäköisyys joutua 
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aseellisen konfliktin on 0,5 %, kun maan, jolla vähintään neljännes BKT:stä tulee 

luonnonvaroista, todennäköisyys on 23 %. (van der Ploeg 2007.) 

 

Sachsin ja Warnerin (1997) mukaan on myös esitetty argumentteja, että luonnonvarat 

sinällään eivät ole ongelma, mutta niiden hinnat ovat yleensä erittäin volatiileja, ja 

volatiilisuus on ongelma. On selvästi todettu, että luonnonvarojen hinnat ovat muita 

hintoja selvästi volatiilimpia. Tämä johtuu van der Ploegin (2007) mukaan 

eksogeenisista uusien luonnonvarareservien löydöistä ja siitä, että luonnonvarojen 

tarjonnan hintajousto on erittäin matala. Samantyyppiseen johtopäätökseen ovat tulleet 

Manzano ja Rigobon (2001), joiden mukaan resurssikirous johtuu kehittyvien maiden 

velkaongelmista: 1970-luvulla raaka-aineiden hintojen ollessa korkealla maat pystyivät 

ottamaan lainaa kansainvälisiltä pääomamarkkinoilta, mutta kun raaka-aineiden hinnat 

laskivat, maat joutuivat maksuongelmiin. 

 

On myös luonnonvaraisia maita, jotka ovat onnistuneet kääntämään kirouksen 

siunaukseksi. Havro ja Santiso (2008) muistuttavat, että esimerkiksi Norja, Australia ja 

Kanada ovat onnistuneet ottamaan hyödyn irti öljy- ja mineraalivaroistaan. Tutkijat 

huomauttavat myös, että maat ovat hyvin toimivia demokratioita, mikä on epäilemättä 

yksi suurimpia syitä maiden onnistumiseen. Tämän on todennut myös Korhonen 

(BOFIT Discussion Papers 18/2004). Hän on huomannut, että korkea demokratian taso 

edesauttaa talouskasvua maissa, joilla suuri osa taloudesta koostuu luonnonvaroista. 

 

Resurssikirous on saanut osakseen myös kritiikkiä. Wright ja Czelusta (2004) 

muistuttavat, että luonnonvaraiset maat ovat eivät ole homogeeninen joukko, vaikka 

niitä tarkastellaan usein yhtenä ryhmänä. Luonnonvaroja on eri mailla suhteessa 

BKT:hen ja absoluuttisesti eri määriä, ne ovat arvoltaan ja tavoitettavuudeltaan 

eritasoisia. He mainitsevat mm. USA:n, joka nousi 1800-luvun lopulla maailman 

suurimpien talouksien joukkoon hyvin pitkälle runsaiden mineraalivarojensa ansiosta.  

 

Joidenkin tutkijoiden mukaan resurssikirouksen syy-seuraus-suhde on päinvastainen. 

Brunnschweilerin ja Bulten (2008) mielestä konfliktit ja huono hallinto luovat korkeaa 

riippuvuutta luonnonvarojen vientiin eikä toisinpäin. Kun valtion epävakaa tilanne ja 
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taloudelliset, usein protektionistiset päätökset pelästyttävät ulkomaisia investoijia pois 

ja kotimaiset toimijat lähtevät ulkomaille paremman toimintaympäristön perässä, 

taloudesta tulee vinoutunut. Tehtaita voidaan sulkea ja liiketoimintoja siirtää ulkomaille, 

mutta luonnonvarat pysyvät maan alla. Luonnonvarasektorista tulee näin 

”oletussektori”, vaikka muut sektorit pysähtyisivät. (Brunnschweiler & Bulte 2008.) 

 

 

2.2.2 Hollannin-tauti 

 

Resurssikirouksen yksi selvästi huomattavimmista vaikutuksista on kotimaan valuutan 

reaalinen vahvistuminen luonnonvaravarannon löytymisen, sitä seuraavan viennin 

kasvamisen ja kotimaan valuutan kysynnän kasvun takia. Kotimaan valuutan reaalinen 

vahvistuminen taas johtaa sekä teollisuuden että palvelusektorin kannattavuuden 

laskuun, eli muiden sektoreiden heikkenemiseen luonnonvarasektorin takia. Tätä 

vaikutusta kutsutaan Hollannin-taudiksi.  

 

Termi syntyi, kun Hollanti löysi suuria määriä maakaasua alueeltaan Pohjanmerellä 

1960-luvulla. Maan vientitulot kasvoivat, mikä aiheutti guldenin vahvistumisen. Se 

johti kuitenkin muiden sektoreiden kilpailukyvyn heikkenemiseen, niiden viennin ja 

lopulta koko vientisektorin laskuun. Maakaasun vienti ei siis vain korvannut muiden 

sektoreiden vientiä, vaan tosiasiassa vähensi koko viennin määrää. Monet pelkäsivät 

suuria vaikeuksia maan teollisuudelle. Ongelma osoittautui kuitenkin lyhytaikaiseksi. 

Pelätty deindustrialisaatio ei toteutunut, mutta nimi jäi elämään. (Gylfason 2001.) 

 

Onko Hollannin-tauti todella tauti? Gylfasonin (2001) mukaan jotkut tutkijat pitävät 

vaikutusta ainoastaan yhden talouden alan suhteellisena etuna toisiin nähden eikä siis 

vaikuta makrotalouteen tai sosiaaliseen tilanteeseen. Teollisuuden rapautuminen on 

asiaankuuluva reaktio, kun luonnonvaratulot kasvavat tai uusia varantoja löydetään, 

eikä sinällään oikeuta julkisen vallan väliintuloa. Kiinnostava kysymys on, miksi sitä 

pitäisi pitää ongelmana, koska maille on optimaalista erikoistua aloille, joilla niillä on 

suhteellinen etu. Gylfason pitää ongelmana resurssien uudelleenallokoitumista 
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sektoreiden välillä, korkean teknologian palvelusektorilta matalan teknologian 

alkutuotantoon. Tällä on vaikutuksensa mm. talouskehitykseen ja talouden 

monimuotoisuuteen. Van der Ploegin (2007) mukaan ongelmana ei ole niinkään 

teollisuuden kilpailukyvyn heikkeneminen luonnonvaratulojen kasvaessa vaan sen 

kyvyttömyys elpyä, kun luonnonvarat loppuvat tai niiden hinta putoaa. 

 

Hollannin-taudin ensimmäinen oire oli siis yliarvostettu valuutta. Sittemmin on löydetty 

useita muita vaikutuksia. Kuten jo aiemmin mainittiin, raaka-aineiden hinnat ovat 

erittäin volatiileja. Hintojen heilahtelu aiheuttaa heilahtelua myös vientituloissa, mikä 

johtaa volatiiliin valuuttakurssiin. Epävakaa valuuttakurssi luo epävarmuutta, joka 

vahingoittaa vientiä ja muuta kauppaa, kuten ulkomaisia investointeja. Hollannin-tauti 

voi myös vähentää kokonaisvientiä, kuten Hollannin tapauksessa lyhyesti tapahtui, tai 

vääristää viennin koostumusta sellaisten tavaroiden ja palveluiden kustannuksella, jotka 

voisivat pitkällä tähtäimellä olla erittäin tuottavia. Myös pääoman vienti voi kärsiä 

samalla tavalla. (Gylfason 2001.) 

 

 

2.2.2.1 Hollannin-taudin malli3 

 

Tarkastellaan pientä avointa taloutta, joka tuottaa kahta vientihyödykettä, joiden hinnat 

määräytyvät eksogeenisesti maailmanmarkkinoilla, ja yhtä palvelua, jonka hinta liikkuu 

vapaasti tasoittaen kotimaisen kysynnän ja tarjonnan. Merkitään kaksi vientihyödykettä 

eX , energia, ja mX  teollisuus, sekä ei-vietävä hyödyke sX , palvelu. 

 

Kuvataan aikaa ennen noususuhdannetta (uuden varannon löytyminen tai hinnan nousu) 

tasapainotilalla pisteissä A ja a kuvioissa 3 ja 4. Kuviossa X on kuvattu työmarkkinoita, 

palkkataso w y-akselilla ja talouden kokonaistyövoima x-akselilla ts OO . Mallin 

mukaan työvoiman kysyntä kullakin sektorilla on laskeva funktio sektorin palkkatason 

suhteen. mL  on työvoiman kysyntä teollisuussektorilla, tL  työvoiman kysyntä energia- 

                                                 
3 Corden & Neary (1982) 
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ja teollisuussektoreilla yhteensä ja sL  työvoiman kysyntä palvelusektorilla. 

Täystyöllisyyden tasapainopiste on pisteessä A, jossa tL  ja sL  leikkaavat ja palkkataso 

on 0w . 

 

 KUVIO 3. Noususuhdanteen vaikutus työmarkkinoille. (Corden & Neary 1982) 

 

Kuviossa 4 on kuvattu talouden mahdollisten tuotantovaihtoehtojen käyrä 

vientihyödykkeiden T ja palvelujen S suhteen. Tasapainotilanne on pisteessä a, jossa 

TS-käyrä leikkaa korkeimman mahdollisen indifferenssikäyrän 0I . Palvelujen hintataso 

eli reaalinen valuuttakurssi on siis molempien käyrien tangentin kaltevuus pisteessä a. 

 

Mallin keskeinen ominaisuus on ero kahden vaikutuksen, resurssien 

siirtymisvaikutuksen (resource movement effect) ja kulutusefektin (spending effect), 

välillä. Tarkastellaan näitä vaikutuksia erikseen. Energiasektorin työvoiman kysyntä 

kasvaa, kun energian hinta nousee ja sektorin kannattavuus nousee. Uusi työvoiman 

kysyntä on tL  ja uusi tasapaino on pisteessä B. Tämä vaikutus, joka nostaa palkkatason 

vakiolla reaalisella valuuttakurssilla tasolle 1w , johtaa työvoiman liikkumiseen pois 

sekä teollisuus- että palvelusektoreilta. Työllisyys teollisuussektorilla vähenee MOt  → 
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MOt  . Resurssien siirtymisvaikutus siis johtaa suoraan deindustrialisaatioon. 

 

KUVIO 4. Noususuhdanteen vaikutus hyödykemarkkinoille. (Corden & Neary 1982) 

 

Kuviossa 4 hinnan nousu ei vaikuta palveluiden maksimituotantoon OS , mutta 

vientisektorin maksimituotanto kasvaa tasolle TO  . Tuotantomahdollisuuksien käyrä 

siirtyy tasolle ST   ja tuotanto kasvaa pisteestä a pisteeseen b. Työvoiman väheneminen 

palvelusektorilla johtaa sektorin tuotannon alenemiseen, ja siksi piste b on pisteen a 

vasemmalla puolella. Tarkastellaan pelkästään resurssien siirtymisvaikutusta, joten 

oletetaan, että palveluiden kysynnän tulojousto on nolla. Tällöin kulutuskäyrä kuviossa 

4 on pystysuora pisteen a kautta leikaten ST  -käyrän pisteessä j. Alkuperäisellä 

reaalisella valuuttakurssilla resurssien siirtymisvaikutus luo palveluista ylikysyntää. 

Siksi valuutan pitää vahvistua reaalisesti palauttaakseen tasapainon: palveluiden hinnan 

täytyy nousta eliminoidakseen ylikysynnän, siirtääkseen kysynnän pois 

palvelusektorilta ja tasoittaakseen sektorin tuotannon laskua, jonka resurssien 

siirtymisvaikutus aiheutti. 
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Tarkastellaan seuraavaksi kulutusvaikutusta. Oletetaan, että energiasektori ei käytä 

ollenkaan työvoimaa. Täten noususuhdanteella ei ole vaikutusta työmarkkinoihin 

kuviossa 3, kun taas kuviossa 4 tuotantomahdollisuuksien käyrä siirtyy ylöspäin ja piste 

b on pisteen a yläpuolella. Oletetaan, että palvelut ovat normaalihyödykkeitä, joten 

palveluiden kysyntä kasvaa tulojen kasvaessa alkuperäisellä reaalisella valuuttakurssilla 

pitkin tulo-kulutus-käyrää 0n, joka leikkaa ST  -käyrän pisteessä c. Jälleen palveluista 

on alkuperäisellä reaalisella valuuttakurssilla ylikysyntää, joten valuutan täytyy 

vahvistua, mutta nyt tasapaino on pisteiden j ja c välillä (piste g), joten palveluiden 

tuotanto kasvaa. 

 

Kun yhdistetään sekä resurssien siirtymis- että kulutusvaikutus, huomataan, että 

molemmat johtavat valuutan reaalisen vahvistumiseen. Pisteessä g palveluiden 

suhteellinen hinta on korkeampi kuin alkuperäisessä tasapainopisteessä a. Kuitenkin 

resurssien siirtymisvaikutus pyrkii alentamaan palvelusektorin tuotantotasoa, kun 

kulutusvaikutus pyrkii nostamaan sitä. Ei ole kuitenkaan olemassa oletusta siitä, kumpi 

on dominoivampi. Kuviossa 4 kulutusvaikutus dominoi, joten piste g on pisteen j 

oikealla puolella. Sama kaksiselitteinen tuotantoreaktio ei kuitenkaan päde 

teollisuussektorille, kuten nähdään kuviosta 3. Palvelusektorin työvoiman kysyntä 

kasvaa hinnan noustessa tasolle sL , joten tasapaino siirtyy pisteeseen G. Tuloksena 

palkkataso nousee edelleen tasolle 2w , mikä vähentää teollisuussektorin työvoiman 

kysyntää MOt   → MOt  . Täten noususuhdanne aiheuttaa suoraa deindustrialisaatiota 

MOt  → MOt   ja lisäksi epäsuoraa deindustrialisaatiota MOt   → MOt  . Edellisen 

aiheuttaa resurssien siirtymisvaikutus ja jälkimmäisen vahvistunut valuutta, joka on 

seurausta sekä palveluiden tuotannon laskemisesta eli resurssien siirtymisvaikutuksesta 

että palveluiden kasvaneesta kysynnästä eli kulutusvaikutuksesta. Koska 

teollisuussektorin työllisyys alenee joka tapauksessa, myös sektorin tuotannon täytyy 

laskea. 

 

Tarkastellaan noususuhdanteen vaikutusta reaalipalkkaan. Resurssien siirtymisvaikutus 

itsessään johtaa palveluiden tuotannon laskuun, joka on yhteydessä palkkatason 
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nousuun mitattuna palvelusektorin hinnoilla. Täten myös palkan mitattuna 

vientisektorin hinnoilla täytyy nousta resurssien siirtymisvaikutuksen takia. 

Reaalipalkan, jota mitataan kaikkien kulutettujen hyödykkeiden hinnoin, täytyy 

resurssien siirtymisvaikutuksen takia nousta. Toisaalta kulutusvaikutus johtaa 

palvelusektorin tuotannon kasvuun eli palkkatason laskuun mitattuna palvelusektorin 

hinnoilla. Koska palkan vientisektorin hinnoilla täytyy nousta valuuttakurssin reaalisen 

vahvistumisen myötä, kuten nähdään kuviosta 3, reaalipalkka voi joko nousta tai laskea 

riippuen kulutusvaikutuksesta. Noususuhdanteen vaikutus on siis epävarma. Reaalisen 

palkkatason lasku on todennäköisempi mitä dominoivampi kulutusvaikutus on ja mitä 

suurempi osuus palveluilla on palkansaajien kulutuksesta. 

 

Muutokset kullakin sektorilla voidaan tulkita noususuhdanteen aiheuttamiksi 

vaikutuksiksi sektorin kannattavuuteen. On selvää, että teollisuussektorin kannattavuus 

laskee. Palvelusektorin kannattavuus nousee kulutusvaikutuksen ansiosta, mutta 

resurssien siirtymisvaikutuksen takia kannattavuus voi myös laskea. Energiasektorilla 

kannattavuus nousee resurssien siirtymisvaikutuksen takia mutta laskee 

kulutusvaikutuksen takia. Energiasektori ei hyödy kulutusvaikutuksesta, koska energian 

hinta on kiinteä maailmanmarkkinahinta. On siis myös mahdollista, että 

noususuhdanteen aiheuttamat hyödyt jakautuvat muille sektoreille, ja nouseva sektori 

voi hävitä. 

 

Vaikka on selvää, että teollisuussektori heikkenee energiasektorin noususuhdanteessa 

absoluuttisesti, se ei välttämättä heikkene suhteellisesti verrattuna muihin sektoreihin. 

Avainkysymys on tuotannontekijöiden osuus sektorin tuotannosta. Jos työvoiman osuus 

teollisuussektorin tuotannosta on pienempi kuin muilla sektoreilla, palkkatason nousu 

vähentää teollisuussektorin kannattavuutta vähemmän kuin muilla sektoreilla. 

Esimerkiksi jos teollisuussektori on pääomaintensiivisempi kuin palvelusektori ja jos 

resurssien siirtymisvaikutus dominoi kulutusvaikutusta, noususuhdanne 

energiasektorilla voi nostaa teollisuussektorin suhteellista kannattavuutta suhteessa 

palvelusektoriin. Jos taas teollisuussektori on pääomaintensiivisempi kuin 

energiasektori ja kulutusvaikutus dominoi, on mahdollista, että kannattavuus 

teollisuussektorilla laskee vähemmän kuin noususuhdanteessa olevalla energiasektorilla. 
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2.2.2.2 Mallin laajennukset 

 

Edellä on analysoitu yhden sektorin noususuhdannetta taloudessa resurssien 

allokaatioon, tuotannontekijöiden tulojakaumaan ja reaaliseen valuuttakurssiin. Mallissa 

oletettiin, että vain työvoima voi liikkua vapaasti sektoreiden välillä. Mallin mukaan 

deindustrialisaatiota, tuotannon laskua, työllisyyden laskua, nettoviennin heikkenemistä, 

kannattavuuden laskua, tapahtuu talouden teollisuussektorilla. Osoitettiin myös, että 

reaalinen valuuttakurssi nousee noususuhdanteen takia, eli palveluiden hintataso 

suhteessa vientisektoriin kohoaa. Kuten Corden ja Neary (1982) osoittavat, mallin 

laajennuksissa, esimerkiksi jos myös pääoman annetaan liikkua sektoreiden välillä, 

jotkut vaikutukset voivat kumoutua. 

 

Hollannin-taudin jako kahteen vaikutukseen, resurssien siirtymis- ja 

kulutusvaikutukseen, on tärkeä tekijä täydennettäessä mallin analyysia edelleen ja 

pohdittaessa poliittisia päätelmiä luonnonvaraisissa maissa. Mallissa oletettiin, että 

palkansaajat kuluttavat noususuhdanteessa saadut tulot suoraan. Todellisuudessa usein 

kuitenkin suuri osa maksetaan veroina valtiolle, ja julkisen kulutuksen osuus 

kulutusvaikutuksesta on tärkeä elementti. Valtiollisen sijoitusrahaston perustaminen 

nousee tässä tärkeään rooliin. Sijoitusrahastoista keskustellaan luvuissa 3 ja 4. Mallissa 

ei myöskään otettu kantaa harkittuun valuutan reaalisen vahvistumisen estämiseen, 

valuuttakurssin suojaukseen. Taulukossa 1 on yhteenveto Hollannin-taudin 

vaikutuksista. 
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TAULUKKO 1. Hollannin-taudin vaikutukset. (BOFIT Discussion Papers 7/2007) 

Tuotanto Työllisyys Palkkataso Hintataso
Resurssien siirtymisvaikutus
energiasekotori + + + annettu
teollisuussektori - - + annettu
palvelusektori - - + +

Kulutusvaikutus
energiasekotori - - + annettu
teollisuussektori - - + annettu
palvelusektori + + + +

Yhteisvaikutus
energiasekotori ei määr. ei määr. + annettu
teollisuussektori - - + annettu
palvelusektori ei määr. ei määr. + +  

 

 

2.3 Onko sijoitusrahasto ratkaisu? 

 

Vaikka Hartwickin sääntö noudattaminen ei välttämättä ole optimaalista kansakunnan 

varallisuuden kannalta, se tarjoaa hyödyllisen viitekehyksen tehokkaalle 

reservivarantojen kerryttämiselle. Valtiollisen sijoitusrahaston perustaminen toisaalta 

helpottaa raaka-ainevarannoista saatujen tulojen käytön hallintaa ja tarkasteltavuutta. Se 

kuitenkin edellyttää sijoitusrahaston liittämistä onnistuneesti muuhun talouspolitiikkaan. 

 

Välttääkseen resurssikirouksen ja käyttääkseen luonnonvaransa mahdollisimman 

tehokkaasti talous tarvitsee oikeanlaista talouspolitiikkaa. Van der Ploegin (2007) 

mukaan yksi mahdollinen tapa on veronkevennykset niille sektoreille, jotka ovat 

kärsineet kilpailukyvyn heikentymisestä. Hän mainitsee tärkeänä tekijänä myös 

omistusoikeuksien riittävän tarkan määrittämisen. Se rohkaisisi yksityisyrittäjiä 

investointeihin.  

 

Luonnonvaratulot voidaan käyttää myös julkisen velan lyhentämiseen, koulutukseen tai 

infrastruktuuriprojekteihin. Van der Ploegin (2007) mielestä on tärkeää, että tuloja ei 

tuhlata lyhyellä aikavälillä, vaan ne käytetään siten, että tulevatkin sukupolvet hyötyvät 

runsaista luonnonvaroista. Siksi olisi myös tärkeää, että luonnonvarojen käyttö olisi 

mahdollisimman läpinäkyvää ja helposti tarkasteltavaa.  
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Vaihtoehtona van der Ploeg (2007) esittää sijoitusrahaston perustamisen. Sen avulla 

pystyttäisiin sekä suojautumaan raaka-aineiden hintojen vaihteluilta että siirtämään 

varallisuutta yli sukupolvien.  

 

Sijoitusrahaston perustaminen ei itsessään ratkaise luonnonvaraisen talouden ongelmia. 

Kuten Fasano (2000) muistuttaa, esimerkiksi Venezuelassa rahasto ei ole toiminut 

halutulla tavalla, koska sen sääntöjä ja sijoituspolitiikkaa on muutettu usein. 

Sijoitusrahasto toimii parhaiten, kun se on integroitu muuhun talouspolitiikkaan, eikä 

sillä ole ristiriitaisia tavoitteita. 

 

Myöskään Welch (2002) ei näe, että pelkästään sijoitusrahaston perustaminen olisi 

ratkaisu resurssikiroukseen. Hänkin on sitä mieltä, että jos valtion talouspolitiikka 

muuten on heikkoa, ei sijoitusrahastolla voi olla onnistumisen edellytyksiä. Welch 

kuitenkin myöntää, että rahasto parantaa valtion budjetin läpinäkyvyyttä ja 

tarkastettavuutta, sekä vakauttaa taloutta. 

 

Van der Ploeg (2007) muistuttaa, että vaikka öljyrahasto voi toimia Norjassa, se ei 

välttämättä toimi maissa, joiden instituutiot ovat heikkoja. Van der Ploegin mukaan 

uusiutumattoman luonnonvaran pitäminen maassa voi olla turvallisempi säästämistapa 

kuin varallisuuden siirtäminen rahastoon, jota julkisen vallan on helppo käyttää väärin.  

 

Fasanon (2000) mukaan sijoitusrahasto voi parhaimmillaan tehostaa valtion muuta 

finanssipolitiikka vähentämällä talouden riippuvuutta raaka-ainetuloista ja niiden 

vaihtelusta. Tämä on onnistuttu tekemään mm. Norjassa ja Kuwaitissa. 

 

 

 

3 VALTIOLLISET SIJOITUSRAHASTOT 

 

Valtiollisten sijoitusrahastojen merkitys on kasvanut huomattavasti viime vuosina. 
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Niiden hoidettavissa olevat varat yli kaksinkertaistuivat vuosien 2001 ja 2007 välillä. 

Suurin syy oli vaihtotaseen ylijäämistä johtuva ulkomaisen reservivarannon nopea 

kasvu. Rahastojen kasvu todennäköisesti kiihtyy entisestään tulevaisuudessa, jos 

vaihtotaseen ylijäämät ja raaka-aineiden hinnat pysyvät korkealla. 

 

Tässä luvussa tarkastellaan valtiollisia sijoitusrahastoja yleisesti. Aluksi määritellään 

valtiollisten sijoitusrahastojen erityispiirteitä ja tarkastellaan niiden historiaa. Sitten 

esitellään lyhyesti tärkeimpiä sijoitusrahastoja, Kiinan, Norjan sekä Lähi-idän 

öljyvaltioiden. Seuraavaksi pohditaan niiden roolia tulevaisuudessa ja lopuksi 

rahastoihin kohdistuvaa kritiikkiä. 

 

 

3.1 Määritelmä 

 

Kernin (2007) määritelmän mukaan valtiolliset sijoitusrahastot ovat valtion omistamia 

rahastoja, jotka hallinnoivat julkisia, yleensä ylijäämäisiä varoja ja sijoittavat niitä 

maailmanlaajuisesti ja monipuolisesti eri sijoitusinstrumentteihin. Niiden päätehtävät 

ovat talouden raaka-aineriippuvuuden vähentäminen ja varallisuuden jakaminen 

sukupolvien kesken. 

 

Valtiollisia sijoitusmuotoja on erilaisia. Ne eroavat mm. rahoituksen, toiminnan ja 

tavoitteiden tasolla. IFSL (2008) jakaa sijoitusmuodot sijoitusrahastoihin ja muihin 

sijoitusmuotoihin seuraavasti: 

 

Sijoitusrahastot 

 

 Vakausrahasto (stabilization fund) on yleisesti käytössä mailla, joilla suuri osuus 

taloudesta koostuu raaka-aineista (pääasiassa öljy), joiden hinnat ovat erittäin 

volatiileja. Rahaston tavoite on tasoittaa raaka-aineen hinnan vaihtelusta 

johtuvia tulojen epävakautta ja tuloeroja lyhyellä ja keskipitkällä aikavälillä. 
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 Säästörahaston (savings fund) tavoite on jakaa varallisuutta sukupolvien kesken, 

esimerkiksi uusiutumattomien luonnonvarojen tapauksessa. Se toimii yleensä 

pitemmällä tähtäyksellä kuin vakausrahasto. 

 

Muut sijoitusmuodot 

 

 Valtiollisen eläkerahaston (sovereign and public pension reserve fund) avulla 

valtio varautuu tulevaisuudessa maksettavien eläkkeiden rahoitukseen ja pyrkii 

tasaamaan eri vuosien eläkemenoja.  

 

 Investointirahasto (government investment fund) on rahasto, joka sijoittaa 

valtion reservivaroja. Usein nämä sijoituksetkin lasketaan valtion reserveiksi. 

 

 Kehitysrahasto (government development fund) investoi pääasiassa 

yhteiskunnallisiin hankkeisiin, kuten infrastruktuuriin. 

 

 Valtionyhtiö (government owned enterprise) on yhtiö, josta valtiolla on 

enemmistöomistus. Yhtiöitä on useilla, usein strategisilla aloilla, ja ne voivat 

toimia itsenäisesti myös ulkomaisilla markkinoilla. 

 

Sijoitusmuodoista ovat perinteisesti yleisimpiä olleet eläkerahastot ja valtionyhtiöt. 

Vasta viime vuosina vakaus- ja säästörahastojen merkitys on kasvanut huomattavasti. 

 

Valtiolliset sijoitusrahastot jaetaan yleisesti hyödyke- ja ei-hyödyke-rahastoihin 

(commodity & non-commodity SWFs) sen mukaan, mistä ne saavat tulonsa. IFSL 

(2008) tekee jaon seuraavasti: 

 

 Hyödykerahastot saavat tulonsa jonkin hyödykkeen tai raaka-aineen, yleensä 

öljyn, vientituloista. Hyödykerahaston tärkein tehtävä on vakauttaa maan 

taloutta ja valtion budjettia raaka-aineiden hintojen vaihtelulta. Selkeästi suurin 

osa rahastoista on perustettu öljyn vientitulojen kasvun takia. Lähes kaikilla 
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Lähi-idän öljyntuottajamailla sekä mm. Norjalla, Venäjällä, Nigerialla ja 

Venezuelalla on oma sijoitusrahasto. Myös kaasu- ja mineraalitulot ovat tärkeä 

rahoituksen lähde muutamalla sijoitusrahastolla. IFSL:n arvion (2008) mukaan 

öljynviejämaiden 4 100 miljardin dollarin ulkomaisista investoinneista 60 % oli 

hallitusperustaista, ja tästä 4/5 on sijoitettu sijoitusrahastojen kautta. 

 

 Ei-hyödyke-rahastoja rahoitetaan pääasiassa suorilla siirroilla valtion 

ulkomaisesta valuuttavarannosta tai valtion ylijäämäisestä vaihtotaseesta. 

Rahaston tärkein tehtävä on jakaa ylijäämäisiä varoja sukupolvien kesken. 

Valtioiden valuuttavarantojen noustessa monet keskuspankit ovat tulleet siihen 

johtopäätökseen, että varannot ylittävät välittömän tarpeen. Näistä varoista on 

perustettu sijoitusrahastoja. Vuoden 2007 lopussa maailmanlaajuisten 

valuuttavarantojen yhteiskoko oli noin 6500 miljardia dollaria ja siitä viidesosa 

oli sijoitettu sijoitusrahastoihin. Tämä on kaksi kertaa enemmän kuin vuonna 

2004. Ei-hyödyke-rahastoja rahoitetaan joissain tapauksissa myös 

valtionbudjetin ylijäämästä, eläkereserveistä, ja valtionyhtiöiden 

yksityistämistuloista. Suurimmat ei-hyödyke-rahastot ovat Singaporella, Kiinalla 

ja Hong Kongilla. 

 

Allen ja Caruana (2008) muistuttavat, että valtiollisilla rahastoilla voi olla useita 

tavoitteita, ja ne voivat olla yhdistelmiä eri rahastotyypeistä. Esimerkiksi Botswanalla ja 

Venäjällä vakausrahasto on muuttunut osittain säästörahastoksi, kun lyhyen tähtäimen 

vakauttamiseen tarvittavat varat ylittyvät yhä selvemmin rahaston koon paisuessa. 

Venäjän rahastoa käsitellään laajemmin luvussa 4. 

 

 

3.2 Historia 

 

Valtiollisia sijoitusrahastoja on ollut olemassa ainakin 1950-luvulta alkaen. Kernin 

(2007) mukaan sijoitusrahastojen historia alkoi vuonna 1953, kun Kuwait perusti 

investointilautakunnan (Kuwait Investment Board), jonka tehtävä oli investoida 
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ylijäämäisiä öljytuloja ja näin vähentää maan riippuvuutta niukoista öljyvaroista. Sen 

nimi vaihdettiin vuonna 1965 (Kuwait Investment Office, KIO), mutta tehtävä säilyi 

ennallaan. Tänä päivänä sen virallinen nimi on Kuwait Investment Authority (KIA) ja se 

on jaettu kahteen osaan, Tulevien sukupolvien rahastoon (Future Generations Fund) ja 

Yleiseen reservirahastoon (General Reserve Fund) (Reuters 20.6.2008). Reutersin 

mukaan Kuwaitin sijoitusrahastojen yhteiskoko oli 264 miljardia dollaria maaliskuussa 

2008. Se on kuudenneksi suurin valtiollinen sijoitusrahasto maailmassa (kuvio 5). 

 

Toiseksi vanhin valtiollinen sijoitusrahasto on tiettävästi entisessä Iso-Britannian 

siirtomaassa Kiribatilla (ent. Gilbert-saaret), jossa perustettiin vuonna 1956 rahasto 

fosfaattikaivoksista saatavia tuloja varten (Revenue Equalisation Reserve Fund, RERF). 

Nykyään rahasto on yhdeksän kertaa maan BKT:n kokoinen. Esimerkiksi Venäjän 

vakausrahaston koko on noin 12 % BKT:stä. Rahasto on myös maan tärkein tulonlähde. 

Se tuottaa vuosittain kolmanneksen maan BKT:stä. (Kern 2007.) 
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KUVIO 5. Suurimmat valtiolliset sijoitusrahastot, lokakuu 2008. (Kern 2008b) 
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Näiden kahden ensimmäisen rahaston jälkeen valtiollisia sijoitusrahastoja on perustettu 

paljon, pääasiassa kahdessa vaiheessa. Ensimmäinen vaihe osui 70–80-lukujen 

taitteeseen, kun mm. Singapore ja Yhdistyneet Arabiemiirikunnat perustivat oman 

rahastonsa. 70-luvulle ajoittui myös ensimmäinen öljykriisi, joka sai öljymaat 

miettimään tulojensa parempaa hallintaa, ja oli osaltaan vauhdittamassa rahastojen 

syntyä. Toinen suuri perustamisvaihe koettiin 90-luvun lopulla. Silloin oman valtiollisen 

rahaston perustivat mm. Iran ja Qatar. (Kern 2007.) 

 

Joissain tapauksissa jo rahaston nimestä voi päätellä, mikä rahaston päätavoite on. Näin 

on esimerkiksi Australian (Australian Government Future Fund), Norjan (Government 

Pension Fund) tai Algerian (Reserve Fund) tapauksissa (Kern 2008a). Kuten Truman 

(2007) kuitenkin muistuttaa, käytännössä useimmissa valtiollisissa sijoitusrahastoissa 

on elementtejä sekä reservien hallinnasta, kotimaan talouden vakauttamisesta, että 

varallisuuden siirrosta yli sukupolvien. 

 

 

3.3. Tärkeimpiä sijoitusrahastoja 

 

Kuten aiemmin jo mainittiin, suurimmat sijoitusrahastot ovat kasvaneet erittäin suuriksi 

ja merkittäviksi toimijoiksi pääomamarkkinoilla. Seuraavassa tarkastellaan lyhyesti 

tärkeimpiä sijoitusrahastoja, jotka kokonsa ja toimintatapansa takia ovat tärkeässä 

asemassa muokkaamassa sijoitusrahastojen tulevaisuutta.  

 

Kiinan reservivarat ovat ylivoimaisesti maailman suurimmat, ja vaikka nykyinen 

sijoitusrahasto ei vielä suurin olekaan, Kiina on todennäköisesti siirtämässä varoja 

reservivaroista sijoitusrahastoonsa. Norjan sijoitusrahastoa pidetään yleisesti parhaiten 

toimivana ja läpinäkyvimpänä. Myös sen sijoituspolitiikka eroaa perinteisestä 

varovaisesta sijoitustoiminnasta. Lähi-idän öljymaat ovat Kiinan ohella maailman 

vauraimpia valtioita. Kaikilla Lähi-idän mailla on oma sijoitusrahastonsa. 

Merkittävimmät ovat tällä hetkellä Arabiemiraatit, jolla on tällä hetkellä maailman 
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suurin rahasto, Saudi-Arabia ja Kuwait. 

 

 

3.3.1 Kiinan valtiollinen sijoitusrahasto CIC 

 

Kiina perusti valtiollisen sijoitusrahastonsa CIC:n (China Investment Corporation) 

syyskuussa 2007, puoli vuotta sen jälkeen, kun se oli ilmoittanut suunnittelevansa 

sijoitusrahaston perustamista. CIC on puoli-itsenäinen, osittain valtion hallinnoima 

sijoitusyhtiö, jonka Kiinan hallitus perusti sijoittamaan osan valtion ulkomaisista 

reserveistä. (Martin 2008.) 

 

CIC:iin kuuluu Martinin (2008) mukaan kolme pääosastoa: 

 

 Central Huijin Investment Company CHIC, joka tarjoaa rahoitusta kotimaisille 

finanssiyhtiöille 

 China Jianyin Investment, joka hallinnoi kotimaisia varoja ja järjestämättömiä 

luottoja 

 uusi osasto, joka hallinnoi ulkomaisia sijoituksia 

 

Rahastoon siirrettiin 200 miljardia dollaria maan virallisista reserveistä, ja siitä tuli yksi 

suurimmista valtiollisista sijoitusrahastoista. Kiinalla on virallisia reservejä yhteensä 

noin 1 500 miljardia dollaria. Martin (2008) arvioi, että Kiina voi lisätä CIC:n 

hallinnoitavan varallisuuden yli 1 000 miljardin dollarin, jos se siirtää reservivarojaan 

rahastoon. Rahasto helpottaa liiallisen likviditeetin vähentämisessä kotimaassa mikä 

auttaa inflaatiopaineiden hillitsemisessä. 

 

Martin (2008) myös näkee CIC:n tulevalla roolilla olevan suuria uhkia globaaleille 

finanssimarkkinoille, varsinkin USA:lle. Hänen mielestään CIC:n vaikutukset tulevat 

olemaan ainakin seuraavia: 

 

 CIC:n koko huomioonottaen on todennäköistä, että rahaston suuret liikkeet 
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aiheuttavat ongelmia niille markkinoille, joille se sijoittaa ja USA:n taloudelle 

 CIC on ilmoittanut, että se tulee hajauttamaan suurimman osan 

dollarimääräisistä sijoituksista, kuten USA:n hallituksen obligaatioista 

 tietyt CIC:n tekemät sijoitukset ovat aiheuttaneet pelkoja valtiollisen 

turvallisuuden heikentymisestä 

 Kiina voi käyttää rahastoaan geopoliittisten ja strategisten tavoitteidensa 

mukaisesti 

 

Kiina on toistuvasti kieltänyt rahaston tavoitteiden olevan poliittisia vaan puhtaasti 

taloudellisia, joilla pyritään maksimoimaan rahaston tekemien sijoitusten tuotto. CIC:n 

puheenjohtajan Lou Jiwein mukaan rahasto sijoittaa suurimman osan varoistaan 

kansainvälisiin julkisesti noteerattuihin osakkeisiin, mutta se voi tehdä myös suoria 

investointeja. Rahasto on myös ilmoittanut kehittävänsä rahastonsa läpinäkyvyyttä ja 

hallintoa täyttääkseen valtiollisille sijoitusrahastoille yhteisesti laaditut periaatteet. 

(Martin 2008.) Kiina on myös mukana IWG:ssä, kansainvälisessä työryhmässä, jonka 

tarkoitus on parantaa rahastojen läpinäkyvyyttä ja luottamusta markkinoilla. IWG:tä 

tarkastellaan tarkemmin luvussa 3.5.3. 

 

CIC:n perustaminen ei ole ollut erillään Kiinan muusta politiikasta koskien ulkomaisia 

sijoituksia niin Kiinaan kuin Kiinan sijoituksia ulkomaille. Kuitenkin kun Kiina on 

keskittynyt laatimaan sijoitusstrategiaa ja -sääntöjä ulkomaille sijoittaville 

instituutioille, omien markkinoiden liberalisointi on jäänyt maan hallitukselta lähes 

kokonaan. CIC:n vakuuttelut rahaston läpinäkyvyyden parantamiseksi ovat ristiriitaisia 

siinä mielessä, että Kiinan omat markkinat eivät ole täysin avoimet ulkomaisille 

sijoituksille. (Martin 2008.) 

 

 

3.3.2 Norjan valtiollinen eläkerahasto  

 

Norja on maailman kolmanneksi suurin öljyntuottaja Saudi-Arabian ja Venäjän jälkeen. 

Silti se on pystynyt säilyttämään talouskasvunsa suhteellisen vakaana viime vuosina. 
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Norja on yksi maailman vähiten korruptoitunut maa, mikä johtuu hyvin kehittyneistä 

instituutioista ja markkinasuuntautuneesta talouspolitiikasta. (van der Ploeg 2007.) 

 

Norjan sijoitusrahastoa pidetään yleisesti läpinäkyvimpänä sijoitusrahastona niin 

omistustensa kuin sijoituspolitiikkansa suhteen. Rahaston sijoituksille on asetettu 

eettiset suuntaviivat perustuen yritysten toimialaan ja hallintotapaan. Rahasto pitää 

listaa yhtiöistä, joihin se ei eettisiin syihin vedoten sijoita. Listaan kuuluu mm. Wal-

Mart, Boeing, EADS ja Honeywell. Osana rahastoa toimiva etiikkaneuvosto (Council of 

Ethics) seuraa rahaston sijoituksia juuri eettisyyden näkökulmasta. Eettisten sääntöjen 

mukaan rahasto rajoittaa sijoituksia kohteissa, jotka voivat johtaa 

”ihmisoikeusrikkomuksiin, korruptioon, ympäristön tuhoamiseen tai muuhun vakavaan 

eettisten normien rikkomiseen". (SWF Institute.) 

 

Norja on esimerkiksi ilmoittanut olevansa sijoittamatta maailman toiseksi suurimpaan 

rautamalmiyhtiöön, Rio Tintoon. Rahaston perustelujen mukaan yhtiön toiminta 

Indonesiassa on ympäristölle tuhoisaa, eikä rahasto ”halua ottaa osaa toimintaan, joka 

vahingoittaa ympäristöä”. (Reuters 9.9.2008.) 

 

Norjan sijoitusrahasto (Government Pension Fund, aik. Petroleum Fund) perustettiin 

vuonna 1990. Rahasto koostuu kahdesta osasta, (The Government Pension Fund - 

Global ja The Government Pension Fund - Norway) Läpinäkyvyyden ja eettisyyden 

lisäksi rahasto on ollut edelläkävijä myös sijoituspolitiikkansa osalta. Rahasto sijoittaa 

varansa laajasti velkakirjoihin, osakkeisiin, rahamarkkinainstrumentteihin sekä 

johdannaisiin, 42 osakemarkkinalle ja 31 valuuttaan. Rahastoa hoitaa Norjan 

keskuspankki, osin itsenäisesti ja osin ulkopuolisia varainhoitajia käyttäen. (Norjan 

keskuspankki.) 

 

Rahasto palkkasi ensimmäisen ulkopuolisen varainhoitajan vuonna 1998, kun tehtiin 

päätös varojen sijoittamisesta osakkeisiin. Vuoden 2007 lopussa rahastolla oli sopimus 

yli 70 varainhoitajan kanssa, joiden hoidettava varallisuus oli noin 350 miljardia Norjan 

kruunua eli 17 % rahaston varoista. (Norjan keskuspankki.) 
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3.3.3 Persianlahden maiden yhteistyöneuvosto GCC 

 

Persianlahden maiden yhteistyöneuvosto GCC (The Cooperation Council For The Arab 

States of The Gulf, myös Gulf Cooperation Council) perustettiin vuonna 1981 

tavoitteenaan mm. yhtenäistää maiden lainsäädäntöä ja ohjeistoja, edistää 

tuotekehitystä, perustaa tutkimuskeskuksia, aloittaa yhteistyöhankkeita, rohkaista 

yksityisen sektorin yhteistyötä vahvistaa kansojen välistä yhteistyötä sekä perustaa 

yhteisvaluutta khaleeji vuoteen 2010 mennessä. Neuvostoon kuuluvat Bahrain, Kuwait, 

Oman, Qatar, Saudi-Arabia ja Yhdistyneet Arabiemiirikunnat. Öljyntuottajamaiden 

järjestöön OPEC:iin kuuluvat Saudi-Arabia, Yhdistyneet Arabiemiirikunnat, Kuwait ja 

Qatar. (OPEC; GCC.)  

 

Jokaisella neuvoston maalla on virallisten reservien lisäksi valtiollinen sijoitusrahasto. 

Ylivoimaisesti suurin rahasto on Yhdistyneiden arabiemiirikuntien suurimmalla 

emiraatilla Abu Dhabilla.. Sen hallinnoitavat varat ovat noin 875 miljardia dollaria. 

Saudi-Arabialla sijoitusentiteettejä on useampi kuin yksi. Niiden arvioitu yhteiskoko on 

noin 350 miljardia dollaria. Kuwaitin rahaston koko on noin 260 miljardia dollaria. 

Muiden neuvoston jäsenmaiden sijoitusrahastot ovat merkittävästi pienempiä. 

Rahastojen koot nähdään kuviosta 5 (s. 29). Neuvoston valtiollisten sijoitusrahastojen 

yhteenlasketut hallinnoitavat varat ovat arvioiden mukaan (Setser & Ziemba 2007) noin 

1 500 miljardia dollaria vuoden 2007 lopussa. 

 

GCC-maiden rahastot voidaan Setserin ja Ziemban (2007) mukaan jakaa neljään 

luokkaan: 

 

 Konservatiivisesti hallinnoidut keskuspankkireservit. Tähän luokkaan kuuluvat 

kaikkien GCC-maiden viralliset valuuttareservit. 

 Aggressiivisesti hallinnoidut keskuspankkien ei-reservivarat. Saudi-Arabian 

SAMA (Saudi Arabian Monetary Agency) on ilmeinen esimerkki. Arviot 

osoittavat, että noin 25 % rahaston varoista on sijoitettu osakkeisiin. Kuitenkin 

sen kokonaisportfolio muistuttaa enemmän keskuspankkia kuin tyypillistä 

valtiollista sijoitusrahastoa. 
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 Suuremmat, vakiintuneemmat sijoitusrahastot kuten Yhdistyneiden 

Arabiemiirikuntien ADIA (Abu Dhabi Investment Authority) ja Kuwaitin KIA 

(Kuwait Investment Authority). Näillä rahastoilla, kuten Norjan vastaavalla, on 

taipumus olla portfoliosijoittajia ja yleisesti vältellä ottamasta suuria osuuksia 

yrityksissä. Rahastojen portfoliosta osakkeiden osuus on suuri. Omanin 

reservirahasto käyttää sijoittamisessa myös osakkeita, vaikka sen perusluonne on 

konservatiivinen. 

 Pienemmät, aktiivisemmat sijoittajat kuten Qatar ja Abu Dhabin Mubadala 

keskittyvät vaihtoehtoisiin sijoituksiin. Nämä rahastot käyttävät aktiivisesti 

velkavipua lisätäkseen sijoitustensa tuottoja. Esimerkiksi DIC:n (Dubai 

International Capital) 4 miljardin varojen kasvu vuonna 2007 rahoitettiin 

suurelta osin vieraalla pääomalla. 

 

Rahastojen hallinnoitavat varat ovat maailmanlaajuisesti merkittävät. Setser ja Ziemba 

(2007) muistuttavat, että Yhdistyneiden Arabiemiirikuntien sijoitusrahasto ADIA 

hallinnoi noin yhtä prosenttia koko kansainvälisestä markkinakapitalisaatiosta kun 

Kuwaitin KIA:n ja Saudi-Arabian SAMA:n hallinnoitava varallisuus on yhteensä noin 

0,5 prosenttia. 

 

Setserin ja Ziemban (2007) laskelmien mukaan GCC-maat säästivät öljyn vientituloja 

noin 31 dollaria tynnyriä kohti vuonna 2007. Kun öljyn tynnyrihinta keskimäärin oli 80 

dollaria, maiden vaihtotase vaati tasapainottuakseen heidän mukaansa noin 50 dollarin 

tynnyrihinnan. Vuonna 2008 öljyn tynnyrihinta on ollut selvästi yli sata dollaria, joten 

GCC-maiden sijoitusrahastojen yhteiskoko on kasvanut edelleen huimaa vauhtia. 

Vuonna 2005 ylijäämä oli 22 dollaria tynnyriltä ja vuonna 2006 28 dollaria. OPEC-maat 

Kuwait, Qatar, Saudi-Arabia ja Yhdistyneet Arabiemiirikunnat veivät öljyä vuonna 

2007 noin 5 miljardia tynnyriä (OPEC). Maiden sijoitusrahastoihin kertyi vuoden 

aikana siis noin 155 miljardia dollaria. Setser ja Ziemba arvioivat GCC-maiden 

sijoitusrahastojen kasvavan noin 300 miljardilla dollarilla vuonna 2008, mikä on 

linjassa selvästi nousseen öljyn hinnan kanssa. 

 

Suuret GCC-maiden sijoitusrahastot ovat erittäin todennäköisesti vähentäneet 
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dollarimääräisiä sijoituksia portfoliossaan viime vuosina.  Tämä on osaltaan vaikuttanut 

dollariin heikkenemiseen muita valuuttoja vastaan. Kehittyvien maiden valuuttojen 

osuutta on tarkoitus edelleen kasvattaa nykyisestä 5–20 prosentista 15–30 prosenttiin. 

Kuitenkaan kaikki Persianlahden valtiot eivät ole näin tehneet. Keskuspankkien 

reservien kasvu, joka edelleen on pääasiassa dollarimääräistä, on korvannut 

sijoitusrahastojen valuuttapaon lähes kokonaan. Virallisten reservien kasvusta 

dollarimääräiset sijoitukset kattoivat arvioidusta 200 miljardista dollarista noin 130 

miljardia eli 67 % vuonna 2007, kun se edellisenä vuonna oli noin 60 %. GCC-maat 

ovat siis edelleen Yhdysvaltain suurimpia rahoittajia Kiinan ohella. GCC-maiden 

dollariomistukset ovat paljon suuremmat kuin Yhdysvaltain koko finanssivarallisuus. 

(Setser & Ziemba 2007.) 

 

 

3.4 Rooli tulevaisuudessa 

 

Valtiollisten sijoitusrahastojen yhteiskoko on tällä hetkellä noin 3 300 miljardia dollaria. 

Tämä on noin 2 % globaaleista arvopaperimarkkinoista. Johnsonin (2007) arvion 

mukaan vuonna 2012 sijoitusrahastojen yhteenlaskettu koko on jo 10 000 miljardia 

dollaria. Kern (2007) on arviossaan hieman maltillisempi. Hän arvioi rahastojen 

yhteiskoon olevan yli 5 000 miljardia viiden vuoden ja 10 000 miljardia kymmenen 

vuoden päästä. Jenin (2007b) mukaan sijoitusrahastojen koko on vuonna 2015 noin 12 

000 miljardia dollaria. Rahastojen kasvuprosentit ovat siis joka tapauksessa huimia. 

Silti, vaikka Jenin kasvuskenaario kävisikin toteen, olisi rahastojen yhteiskoko vasta 3 

% koko finanssimarkkinoiden kapitalisaatiosta (kuvio 2, s. 2). 

 

Myös sijoitusrahastojen suhteelliset koot tulevat muuttumaan. IFSL:n (2008) mukaan 

hyödykerahastojen yhteiskoko vuonna 2007 oli 2 100 miljardia dollaria ja ei-

hyödykerahastojen yhteiskoko oli 1 200 miljardia dollaria. Kaikista sijoitusrahastoista 

ei-hyödyke-rahastojen osuus on noin 36 %. Jen (2007a) arvioi niiden kasvavan noin 40 

prosenttiin vuoteen 2010 ja 50 prosenttiin vuoteen 2015 mennessä (kuvio 6). Tämä 

johtuu varsinkin siitä, että Kiinan sijoitusrahastojen arvioitu yhteiskoko tulee 
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kasvamaan nopeasti sekä vaihtotaseen ylijäämän että reservivarojen siirron takia. 
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KUVIO 6. Hyödyke- ja ei-hyödyke-rahastojen osuus (Jen 2007a) 

 

Viralliset reservivarat ovat tällä hetkellä noin 4 200 miljardia dollaria (kuvio 2, s. 2). Jen 

(2007a) arvioi myös, että valtiollisten sijoitusrahastojen koko ylittää reservien koon 

vuonna 2011. Kuten jo aikaisemmin mainittiin, valtioiden reservivarat ovat monessa 

maassa jo kasvaneet yli sen rajan, joka mm. Greenspan-Guidotti-säännön mukaan 

valtiolla tulisi olla. Greenspan-Guidotti on peukalosääntö, jonka mukaan valtion 

reservivarojen tulisi kattaa valtion lyhytaikainen velka. Optimaalisen reservivarannon 

koosta keskustellaan tarkemmin luvussa 4.4.2.4. Koska vaihtotase näillä mailla 

todennäköisesti jatkuu selvästi ylijäämäisenä, saadut varat siirretään reservivarannon 

ohi suoraan sijoitusrahastoon. Sijoitusrahastojen ja virallisten reservivarojen arvioitu 

kehitys nähdään kuviosta 7. 
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KUVIO 7. Reservivarat ja sijoitusrahastot. (Jen 2007a) 

 

Rautava (BOFIT Focus/Opinion 2/2008) muistuttaa, että vaikka rahastojen yhteiskoko 

onkin kasvanut nopeasti, niiden suhteellinen koko kansainvälisillä rahoitusmarkkinoilla 

on vielä pieni. Esimerkiksi keskuspankkien valuuttavaranto on vielä noin kaksi kertaa 

suurempi, ja eläkerahastoilla, rahastoyhtiöillä ja vakuutuslaitoksilla on yhteensä 

kaksikymmentä kertaa enemmän sijoitettavaa varallisuutta. Toisaalta sijoitusrahastojen 

yhteiskoko on lähes kaksi kertaa suurempi kuin paljon julkisuutta saaneet hedge-

rahastot, joiden yhteiskoko on noin 1 900 miljardia (kuvio 2, s. 2). 

 

Valtiolliset sijoitusrahastot perustuvat vaihtotaseen ylijäämään. Se, miten suuri tuosta 

ylijäämästä muodostuu, riippuu hyvin suuresti raaka-aineiden maailmanmarkkina-

hinnoista. Arviot rahastojen koosta perustuvat siis hyvin pitkälle sille oletukselle, että 

öljyn hinta joko pysyy erittäin korkealla tai jopa nousee edelleen. Joidenkin arvioiden 

mukaan (Taloussanomat 4.9.2008) öljyn hinta voi nousta jopa 200 dollariin tynnyriltä. 

Todennäköisesti tällöin rohkeinkaan veikkaus rahastojen tulevasta koosta ei riittäisi. 

Kun otetaan huomioon, että korkea energian hinta hidastaa monien alojen 

tuloskehitystä, sijoitusrahastojen suhteellinen osuus markkinoista kasvaisi absoluuttisen 

kasvun ohella. Toisaalta, vaikka öljyn hinnan laskiessa uuden rahastoon virtaavan 



[39] 
 

varallisuuden määrä todennäköisesti vähenisi, rahaston sijoitusten arvo ei välttämättä 

laskisi. Siksi jo nyt on selvää, että sijoitusrahastoista on tullut merkittävä osa globaaleja 

finanssimarkkinoita niin taloudellisesti kuin poliittisestikin. Poliittisia vaikutuksia ja 

mahdollisia ongelmia tarkastellaan lähemmin seuraavassa luvussa. 

 

 

3.5 Sijoitusrahastojen kritiikki 

 

Valtiollisia sijoitusrahastoja on opittu pitämään pelkästään positiivisena asiana 

finanssimarkkinoille. Niiden sanotaan tuovan markkinoille likviditeettiä suuren 

varallisuutensa, ja vakautta pelkästään omalla pääomalla tapahtuvan sijoitustoiminnan 

takia. Näin epäilemättä onkin, mutta sijoitusrahastot ovat saaneet osakseen myös 

kritiikkiä. Niitä on arvosteltu mm. poliittisista tarkoitusperistä, taloudellisesta 

protektionismista ja rahastojen läpinäkymättömyydestä. 

 

 

3.5.1 Poliittiset tavoitteet ja taloudellinen protektionismi 

 

Truman (2008a) näkee suurena uhkana sen, että sijoitusrahastoja käytettäisiin 

poliittisten tavoitteiden saavuttamiseen. Tämä voisi tapahtua esimerkiksi strategisten tai 

korkean teknologian ulkomaisten yritysten hankkimisen kautta. Myös Jen (2007b) on 

samaa mieltä. Hän näkee valtiollisten sijoitusrahastojen suurimpana tulevaisuuden 

uhkana taloudellisen protektionismin. Tasaisen tuoton sijoituskohteet eivät 

todennäköisesti tulevaisuudessa enää riitä kaikille sijoitusrahastoille. Vaikka rahastoja 

käytetään tällä hetkellä ylijäämävarojen uudelleensijoittamiseen ja varallisuuden 

siirtämiseen yli sukupolvien, Jen näkee ne tulevaisuudessa korkean teknologian ja 

strategisten alojen yritysten saavuttamisen välineinä.  Jen mainitsee mahdollisina 

kohteina myös pankkisektorin. Esimerkiksi Etelä-Korean sijoitusrahasto Korea 

Development Bank suunnitteli kehittyvänsä kansainväliseksi investointipankiksi 

ostamalla amerikkalaisen, sittemmin konkurssiin menneen Lehman Brothersin kesällä 
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2008 (Korea Times 19.7.2008). 

 

Tällaiset tavoitteet voivat aiheuttaa sekä taloudellisia että poliittisia jännitteitä ja johtaa 

pahimmillaan samanlaiseen oman maan teollisuuden suojelemiseen kuin tullein 

toteutettu protektionismi aikoinaan. Taloudellinen protektionismi voi tapahtua Trumanin 

(2008a) mukaan joko poliittisten uhkakuvien pelossa tai vastauksena niihin. 

 

Merkkejä taloudellisesta protektionismista on jo saatu. Esimerkiksi Venäjällä säädettiin 

keväällä 2008 laki, jonka mukaan ulkomainen omistus strategisiksi määriteltyihin 

valtionyhtiöihin rajoitettiin 25 prosenttiin. Merkittävä lisäys koskien valtiollisia 

sijoitusrahastoja on, että toisen valtionyhtiön toimiessa sijoittajana osuus saa olla vain 5 

%. Strategisiksi aloiksi määriteltiin mm. ydinenergia, tv-, radio- ja julkaisutoiminta, 

aseteollisuus ja kaivosteollisuus. (BOFIT Viikkokatsaus 19/2008.) 

 

Myös Saksassa ollaan säätämässä lakia, jonka vaikutukset voivat olla kauaskantoiset.  

Laki rajoittaisi EU:n ulkopuolisen omistuksen saksalaisissa yhtiöissä 25 prosenttiin 

silloin, kun ”julkinen järjestys ja turvallisuus” ovat vaarassa (Telegraph 19.8.2008). 

Laki olisi merkittävä laajennus nykyiseen tilanteeseen, jossa omistus on rajoitettu 

ainoastaan puolustusteollisuudessa. Saksan hallitus on ollut muutenkin varuillaan 

ulkomaisten investointien kanssa. Se mm. esti venäläistä VTB-pankkia hankkimasta 

suurta osuutta saksalaisesta Airbusin emoyhtiöstä EADS:stä (Telegraph 19.8.2008). 

VTB on Venäjän valtion omistama pankki, ja EADS ilmailualan, eli strategisesti 

tärkeänä pidetyn alan yhtiö. 

 

Tilanne on ristiriitainen siksi, että länsimaat ovat jo pitkään patistaneet kehitysmaita 

avaamaan taloutensa ulkomaisille sijoituksille. Nyt, kun rahavirta on kääntynyt 

päinvastaiseksi, päättäjät länsimaissa ovat tulleet epäluuloisiksi Aasian ja Lähi-idän 

sijoitusrahastojen tarkoitusperistä. Esimerkiksi kansainvälinen pankkisektori on 

luottokriisin takia tarvinnut uutta pääomaa jo miljardeja dollareita. Pitkäaikaisina 

sijoittajina valtiolliset sijoitusrahastot ovat viimeisen vuoden aikana sijoittaneet noin 

sata miljardia dollaria pääasiassa Euroopan ja USA:n subprime-kriisin kolhimiin 

pankkeihin. Esimerkiksi Singaporen valtiollisen sijoitusrahaston Temasekin varoista 40 
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prosenttia on sijoitettu finanssisektorille (Temasek Holdings). Tämä nostaa ilmaan 

kysymyksiä sijoitusrahastojen tavoitteista. 

 

Länsimaisten pankkien tukeminen voidaan nähdä myös toisesta näkökulmasta. Maat, 

joiden sijoitusrahastot perustuvat suuriin ulkomaisiin reservivaroihin, ovat kerryttäneet 

omaisuutensa pääasiassa viennillä USA:han. Nämä maat ovat vientinsä osalta hyötyneet 

valuuttojensa aliarvostuksesta suhteessa dollariin. Tämä ei kuitenkaan ole toteutunut 

ilman keskuspankkien interventioita, vaan niiden on täytynyt intervenoida markkinoilla 

ostamalla dollareita ja dollarimääräisiä valtionlainoja, minkä suuri reservivaranto on 

mahdollistanut. Se on lisännyt dollarien kysyntää ja samalla helpottanut niiden omien 

valuuttojen vahvistumispaineita ja sitä kautta vientiteollisuutta. 

 

Koska monet länsimaat ovat alkaneet säännellä talouttaan valtiollisten sijoitusrahastojen 

pelossa, Lontoosta on kehittynyt valtiollisille sijoitusrahastoille koko ajan tärkeämpi 

tukikohta. Iso-Britannian finanssipalvelusektorin sääntely- kilpailu- ja 

turvallisuussäädökset takaavat sen, että valtiollisilla sijoitusrahastoilla on siellä suotuisa 

toimintaympäristö. Lontoo maailman suurimpana finanssikeskuksena tarjoaa mm. 

erittäin likviditeetit arvopaperimarkkinat, ammattitaitoista työvoimaa sekä avoimen ja 

liberaalin toimintaympäristön.  Mm. Kuwaitin, Brunein, Abu Dhabin ja Singaporen 

sijoitusrahastoilla on toimisto Lontoossa. Myös Kiinan CIC suunnittelee perustavansa 

konttorin Lontooseen. (IFSL 2008.) 

 

Taloudellinen protektionismi ei ole ongelma ainoastaan vastaanottavissa talouksissa, 

vaan myös sijoitusrahastojen kotimaassa. Ne ovat tosiasiassa sulkeutuneempia kuin 

kehittyneet maat. Tämä asymmetria on nostanut ilmaan kysymyksiä ulkomaisten 

investointien rajoituksista. Pitäisikö markkinoiden avaamisen valtiollisille 

sijoitusrahastoille olla vastavuoroista? Ehtona markkinoiden avaamiselle sijoituksia 

vastaanottavassa maassa olisi markkinoiden avaaminen myös sijoitusrahaston 

kotimaassa. Näin pystyttäisiin estämään pääomien tehotonta allokoitumista sekä 

luotaisiin molemminpuolista luottamusta. Sijoittajat ja sijoituskohteet hyötyisivät 

huomattavasti vapaasta pääomavirrasta maiden välillä.  (Kern 2007.) 
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3.5.2 Hallinto ja vastuullisuus 

 

Sijoitusrahastoilta on vaadittu hyvää hallintatapaa. Truman (2008a) arvioi, että 

hallituksen hallinnoima rahasto voi johtaa tehottomaan johtamiseen ja korruptioon. 

Siksi olisikin tärkeää sekä rahaston kotimaan että vastaanottavien maiden kannalta, että 

rahasto omaksuisi yhteisesti laaditut toimintaperiaatteet ja parhaat käytännöt. Jen 

(2008b) on arvioinut, miten paljon sijoitusrahastojen varainhoitoa voisi ulkoistaa tähän 

erikoistuneille yhtiöille. Hänen mukaansa sijoitusrahastojen varoista noin 20 % 

voitaisiin ulkoistaa.  Sijoitusrahastojen kasvaessa ulkoisille varainhoitajille voitaisiin 

siirtää noin 200 miljardia dollaria vuosittain. 

 

Valtiollisia sijoitusrahastoja on usein verrattu paljon julkisuutta saaneisiin hedge-

rahastoihin. Huolimatta hedge-rahastojen heterogeenisestä joukosta ne nähdään lähes 

päinvastaisina ilmiöinä. Hedge-rahastoja pidetään aktiivisina ja velkavipua käyttävinä 

riskisijoittajina valtiollisten sijoitusrahastojen ollessa passiivisia ja vähemmän 

tuottohakuisia. Truman (2008b) muistuttaa kuitenkin, että valtiolliset sijoitusrahastot 

sijoittavat varojaan maailmanlaajuisesti eri toimialoille, joista yksi on pankkisektori. 

Siihen lukeutuvat mm. kaupalliset ja investointipankit, eli hedge-rahastojen 

hallinnointiyhtiöt. Valtiolliset sijoitusrahastot ovat siis osaltaan rahoittamassa 

velkarahalla toimivia hedge-rahastoja, joiden tavoitteena suuret tuotot ovat. Täten myös 

sijoitusrahastojen läpinäkyvyys ja tarkasteltavuus asettuu kyseenalaiseksi. Vaikka ne 

itse olisivat kuinka läpinäkyviä tahansa, niiden sijoituskohteet eivät koskaan tule 

olemaan täysin läpinäkyviä. 

 

Sovereign Wealth Fund Instituten perustajat Linaburg ja Maduell ovat kehittäneet 

Linaburg-Maduell-läpinäkyvyysindeksin, jonka avulla voidaan vertailla eri 

sijoitusrahastojen läpinäkyvyysastetta. Läpinäkyvyysindeksi perustuu kymmeneen 

periaatteeseen sen suhteen, miten sijoitusrahastosta ja sen toimista on saatavana julkista 

tietoa. Jokainen periaate arvioidaan yhden pisteen arvoiseksi. SWF Insituten 

suosituksen mukaan minimipistemäärä, jonka rahastolta vaaditaan riittävän 

läpinäkyvyyden takaamiseksi, on kahdeksan. Indeksin kymmenen periaatetta ovat 

(SWF Institute): 



[43] 
 

 

 rahastosta on tarjolla historiatietoa perustamisesta, varojen alkuperästä ja 

omistusrakenteesta 

 rahastosta on saatavilla riippumattomasti tarkastettu vuosittainen raportti 

 rahasto tarjoaa tietoa omistusosuuksistaan yhtiöissä ja niiden 

maantieteellisestä jakaumasta 

 rahasto tarjoaa tietoa rahaston kokonaisarvosta, tuotosta ja johdon 

palkkioista 

 rahastolla on käytössään eettiset standardit, investointisäännöt ja 

toimeenpano-ohjeet, ja ne ovat julkisia 

 rahastolla strategia ja tavoitteet ovat julkisia 

 rahasto ilmoittaa tarvittaessa tytäryhtiönsä ja niiden yhteystiedot 

 rahasto ilmoittaa tarvittaessa käyttämänsä ulkoiset varainhoitajat 

 rahastolla on oma internet-sivusto 

 rahasto on ilmoittanut pääkonttorinsa sijainnin ja yhteystiedot 

 

Kuviossa 8 on Lunaburg-Maduell-läpinäkyvyysindeksillä verrattu suurimpia 

sijoitusrahastoja. Yli 100 miljardin dollarin rahastoista vain Norjan sijoitusrahasto saa 

indeksissä täydet pisteet. Kuten jo luvussa 3.3.2 mainittiin, Norjan sijoitusrahaston 

hallintotapa ja sijoituspolitiikka on erittäin avointa ja täyttää vaativatkin kriteerit. Samaa 

ei voi sanoa muista suurista sijoitusrahastoista. Esimerkiksi Kiinan CIC:stä tai sen 

tavoitteista ei tiedetä juuri mitään. Rahasto onkin indeksin häntäpäässä yhdellä pisteellä. 

SWF Instituten kriteeriin riittävistä tiedoista eli kahdeksaan pisteeseen yltää kymmenen 

sijoitusrahastoa, isoista rahastoista Norjan lisäksi mukana on Singaporen valtiollinen 

sijoitusrahasto Temasek. 



[44] 
 

 KUVIO 8. Lunaburg-Maduell-läpinäkyvyysindeksi. Valitut rahastot. (SWF Institute) 

 

 

3.5.3 GAPP 

 

Toukokuussa 2008 perustettiin 25 valtiollisen sijoitusrahaston edustajista koostuva 

työryhmä, IWG (International Working Group of Sovereign Wealth Funds). Työryhmän 

tehtävänä on määritellä sijoitusrahastoille yhtenäiset, vapaaehtoisuuteen perustuvat 

käytännöt, joilla pyritään ylläpitämään kansainvälistä valuuttavirtaa sekä avoimia ja 

vakaita talouksia. IWG:n jäsenet ovat Australia, Azerbaidzan, Bahrain, Botswana, Chile, 

Etelä-Korea, Päiväntasaajan Guinea, Iran, Irlanti, Itä-Timor, Kanada, Kiina, Kuwait, 

Libya, Meksiko, Norja, Qatar, Singapore, Trinidad & Tobago, Uusi-Seelanti, Venäjä, 

Yhdistyneet arabiemiirikunnat ja Yhdysvallat. Jäseninä ovat siis kaikkien tärkeimpien 
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sijoitusrahastojen edustajat sekä pienempien rahastojen edustajia. Lisäksi työryhmän 

tarkkailijoina toimivat Saudi-Arabia, Oman, Vietnam, OECD ja Maailmanpankki. 

Työryhmän puheenjohtajina toimivat Abu Dhabin sijoitusrahaston, ADIA:n, 

apulaisjohtaja Hamad al Suwaidi sekä IMF:n raha- ja pääomamarkkinaosaston johtaja 

Jaime Caruana. (IWG 2008a.) 

 

Syyskuussa 2008 työryhmä hyväksyi alustavasti luonnoksen sijoitusrahastoille 

suositelluista periaatteista ja käytännöistä (IWG 2008c). GAPP (Generally Accepted 

Principles and Practices for Sovereign Wealth Funds) on vapaaehtoinen viitekehys, joka 

ohjaa sijoitusrahastojen hallintoa ja vastuullisuutta sekä käytännön investointitoimia. 

IWG määrittelee GAPP:n tarkoituksen ja sen luonteen seuraavasti (IWG 2008b.): 

 

 Valtiollisten sijoitusrahastojen koko ja lukumäärä on kasvussa, ja niiden läsnäolo 

kansainvälisillä pääomamarkkinoilla tulee koko ajan näkyvämmäksi. IWG 

tunnustaa, että sijoitusrahastojen kasvun ja globaalin tärkeyden lisääntymisen 

myötä niiden investointikäytäntöjen tulee olla linjassa globaalien 

finanssimarkkinoiden pitkän aikavälin vakauden kanssa, mistä ne voivat samalla 

hyötyä. 

 GAPP:n päätehtävä on luoda viitekehys sijoitusrahastojen terveelle operoinnille. 

GAPP:n ominaisuuksiin kuuluu tarkistaa jo sijoitusrahastoilla käytössä olevien 

hyvien käytäntöjen toimivuus, ja niiden soveltaminen yleisemmin siten, että ne 

kuvastavat sijoitusrahastojen tavoitteita ja käytäntöjä. 

 GAPP auttaa ymmärtämään valtiollisia sijoitusrahastoja ja niiden tarkoitusperiä 

sekä rahaston kotimaassa että vastaanottavassa maassa. Tämä ymmärrys 

myötävaikuttaa kansainvälisten finanssimarkkinoiden vakauttamisessa ja auttaa 

ylläpitämään vakaata ja avointa investointi-ilmastoa. 

 Valtiolliset sijoitusrahastot ovat yhtä mieltä siitä, että GAPP yhdessä OECD:n 

ohjeistuksen kanssa auttaa saavuttamaan rahastojen yhteisen tavoitteen, vakaan, 

läpinäkyvän ja avoimen investointiympäristön. Kollektiivinen ponnistus myös 

vastaanottavien maiden osalta on tarpeen. 

 GAPP tulee olemaan vapaaehtoinen dokumentti, jota IWG:n jäsenmaat 

kannattavat ja jonka ne pyrkivät ottamaan käyttöön. GAPP:n laatimien 
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periaatteiden voidaan odottaa ohjaavan sijoitusrahastoja ammattimaisessa 

investointitoiminnassa niiden sijoitustavoitteiden mukaisesti. 

 GAPP kuvastaa IWG:n sijoitusrahastoille laatimia ydinperiaatteita sen ehtojen 

mukaisesti: 

 auttaa säilyttämään vakaan kansainvälisen finanssijärjestelmän ja 

pääoman vapaan virtaamisen 

 täyttää kaikki investointeja vastaanottavien maiden 

sääntelyvaatimukset 

 investoida pelkästään taloudellisten riski- ja tuottosidonnaisten 

vaatimusten perusteella 

 luoda ja ylläpitää läpinäkyvä ja terve hallintorakenne, joka tarjoaa 

tarpeelliset toiminnalliset hallintavälineet, riskienhallinnan ja 

vastuullisuuden, 

 

OECD:n on määrä esitellä lopullinen ohjeistus vuoden 2009 aikana (Kern 2008b). Se 

onkin tarpeen, sillä valtiolliset sijoitusrahastot herättävät edelleen epäilyjä niiden 

tarkoitusperistä. Se ilmenee huononevana investointiympäristönä ympäri maailmaa. 

Ohjeistuksen lisäksi on tärkeää, että jäsenvaltiot myös sitoutuvat sääntöihin ja 

noudattavat niitä. 

 

 

 

4 VENÄJÄ 
 

Nykyinen Venäjä on suhteellisen nuori valtio, alle 20 vuotta vanha. Maan kehitys on 

tässä suhteessa ollut erittäin nopeaa. Markkinatalous on alkanut kehittyä vasta 90-luvun 

alusta lähtien ja maa oli käytännössä konkurssissa vuoden 1998 kriisin aikana. Tästä 

huolimatta Venäjä on jo maailman kymmenen suurimman talouden joukossa ja sen 

talouskasvu on edelleen ollut nopeaa.  

 

Tässä luvussa käydään lyhyesti läpi Venäjän kehitys kommunismista yhdeksi johtavista 

talousmahdeista, määritellään se taloudellinen ympäristö, johon Venäjä perusti oman 
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sijoitusrahastonsa ja missä se toimii. Lopuksi tarkastellaan Venäjän sekä sen 

sijoitusrahaston tulevaisuutta ja roolia sekä Venäjän että maailmantaloudessa. 

 

 

4.1 Venäjän talous Neuvostoliiton hajoamisen jälkeen 

 

Neuvostoliitto lakkasi olemasta vuoden 1991 lopussa. Markkinatalous alkoi kehittyä 

sosialistisessa maassa jo ennen hajoamista, kun maan johtaja ja kommunistisen 

puolueen keskuskomitean pääsihteeri Mihail Gorbatshov teki monia uudistuksia 

perestroikan ja glasnostin aikakaudella. Hän mm. luopui valtion taloudellisesta 

monopolista, palautti yksityisomaisuuden ja yrittäjyyden sekä normalisoi maan suhteet 

Yhdysvaltoihin ja Länsi-Eurooppaan. (Venäjän historia 2006, s. 523.) 

 

Venäjän ensimmäinen presidentti Boris Jeltsin pyrki jatkamaan talouden liberalisointia. 

Tammikuussa 1992 tehtiin päätös kansantalouden radikaalista uudistamisesta 

vapauttamalla hinnat, poistamalla tukiaiset sekä käynnistämällä valtion omaisuuden 

yksityistäminen. Tulokset eivät kuitenkaan olleet rohkaisevia: inflaatio ryöstäytyi 

välittömästi valloilleen, ulkomaankauppa lamaantui, palkkojen ja eläkkeiden 

maksaminen keskeytyi, ja monista tuotteista oli pulaa. (Venäjän historia 2006, s. 539.) 

 

Myllerrysten kaudeksi nimettynä ajanjaksona 1992–94 Venäjän kuukausi-inflaatio 

laukkasi lähes poikkeuksetta yli 10 prosentissa. Suurin syy oli jatkuva budjetin alijäämä 

ja sen keskuspankkirahoitus. Se oli todennäköisesti tuotannon laskun, investointien 

romahduksen, tuloerojen kasvun ja köyhyyden leviämisen tärkein syy. Vasta kun 

vuoteen 1995 mennessä tämä opittiin hyväksymään, avautui mahdollisuus talouden 

vakauttamiseen. (Rautava & Sutela 2000, s. 126.) 

 

Korkea inflaatio vaati raha- ja finanssipolitiikan kiristämistä, vaikka tuotanto oli 

edelleen laskussa. Inflaatio saatiin hallintaan, mutta se tapahtui puhtaasti tiukan 

rahapolitiikan avulla. Valtiontaloutta ei kuitenkaan saatu tasapainotettua. Näin valtio 

velkaantui nopeasti, eikä taloutta siltikään saatu kasvuun. Tämä venäläisen 
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vakauspolitiikan epäsuhta, tiukka rahapolitiikka ja löysä finanssipolitiikka, johti 

finanssikriisiin elokuussa 1998. (Rautava & Sutela 2000, s. 142.) 

 

Merkittävä edistysaskel oli kuitenkin ymmärrys inflaation haitallisuudesta. Aiemmin oli 

luonnollista, että valtiontalous pidettäisiin alijäämäisenä, ja rahoitettaisiin se rahan 

tarjontaa lisäämällä. Inflaatiota Venäjällä ei nähty monetaarisena ilmiönä, vaan sen 

katsottiin johtuvan tuotannon laskusta. Kun tuotanto saataisiin nousuun, myös inflaatio 

loppuisi. Taloustieteen ymmärrys oli alhaisella tasolla, olihan talouden tutkimus 

kielletty Stalinin aikaan ja vielä myöhemminkin. (Rautava & Sutela, s. 143.) 

 

Elokuussa 1998 Venäjää kohtasi klassisen finanssikriisin mitat täyttänyt valuutta-, 

pankki- ja luottokriisi, kun rupla romahti 1/6 dollarista 1/25 dollariin, pankkien pääoma 

katosi käytännössä olemattomiin ja maksujärjestelmä pysähtyi lähes kokonaan. Sen 

seurauksena maa jäädytti suurimman osan yksityisestä ulkomaisesta velasta sekä 

laiminlöi kaiken ruplamääräisen julkisen velkansa. (BOFIT Online 11/1999.) 

 

Sutela (BOFIT Online 11/1999) näkee kriisin syinä kolme seikkaa: huonon onnen, 

huonon politiikan ja huonot instituutiot. Huono onni tuli kahta kautta. Hyödykkeiden 

osuus Venäjän viennistä oli suuri, vuoden 1998 alussa noin 77 %. Vaihtotase oli 

vahvistunut vuodesta 1995 lähtien, mutta suorastaan romahti vuosien 1997 ja 1998 

aikana. Öljyn ja muiden raaka-aineiden hinnat laskivat ja vähensivät Venäjän 

vientituloja ja sitä kautta myös verotuloja. Samaan aikaan tuonti kasvoi nopeasti 

huolimatta BKT:n laskusta. Vaihtotase kääntyi alijäämäiseksi keväällä 1998, mikä 

herätti pelot ruplan devalvoitumisesta.  Huonoa onnea olivat myös Aasian kriisin 

vaikutukset, jotka levisivät Venäjälle asti. Riskin karttaminen lisääntyi, mikä aiheutti 

pääomapaon kehittyvien maiden markkinoilta (BOFIT Online 11/1999.) 

 

Toinen syy oli Venäjän huono talouspolitiikka. Ruplan reaalinen valuuttakurssi 

vahvistui seitsemänkertaiseksi vuosien 1991 ja 1997 välillä, ja se nähtiin jälkikäteen 

olleen yliarvostettu. Toinen virhe talouspolitiikassa oli jo aiemmin mainittu raha- ja 

finanssipolitiikan epätasapaino. Myös riskienhallinta varsinkin pankkisektorilla 

epäonnistui. Likviditeettiin ja kassavirtoihin ei kiinnitetty huomiota, ja keskuspankin 
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rooli ruplan puolustajana yliarvioitiin. (BOFIT Online 11/1999.) 

 

Kriisin kolmas syy oli instituutioiden huono laatu. Keskuspankin ja finanssiministeriön 

roolijako ei ollut selkeä. Myös keskuspankin rooli itsenäisenä toimijana ei ollut 

voimassa. Historiallisesti Venäjän talouspolitiikkaa ei harjoitettu kovin pitkäjänteisesti. 

Lisäksi korruptio teki alun perin hyvistä päätöksistä tehottomia ja huonoja. (BOFIT 

Online 11/1999.) 

 

Vuonna 1999 Vladimir Putinin astuessa pääministeriksi ja 2000-luvun alussa hänen 

siirtyessä maan johtoon väestön reaalitulot olivat Sutelan (BOFIT Online 11/1999) 

mukaan noin 25 % pienemmät kuin ennen kriisiä. Ruplan valuuttakurssi oli kriisin 

myötä romahtanut. Nämä tekijät yhdistettynä alhaisiin raaka-aineiden 

maailmanmarkkinahintoihin olivat itse asiassa erittäin otollinen hetki Putinille tulla 

valtaan. (BOFIT Online 11/1999.) 

 

Vuodesta 1999 lähtien Venäjän BKT on kasvanut nopeasti, noin 6,5 % p.a. On 

keskusteltu paljon siitä, oliko tämä enemmän uuden presidentin toimien vai suotuisan 

maailmantalouden tilan ansiota. 2000-luvun alussa toteutettiin Venäjällä monia taloutta 

parantamaan tähtääviä toimenpiteitä. Presidenttikautensa alussa Putin paransi mm. 

yksityisomistuksen ja yrittäjyyden asemaa. Myös verojärjestelmää parannettiin ja 

verotusta kevennettiin. Yritysveroa alennettiin 35 prosentista 24 prosenttiin vuoden 

2002 alussa. (BOFIT Online 6/2005.) 

 

Toisaalta Venäjän talouskasvua ovat ylläpitäneet öljyn rajusti noussut 

maailmanmarkkinahinta, kasvanut öljyntuotanto ja devalvoitu rupla, joka paransi 

teollisuuden hintakilpailukykyä. Venäjän raakaöljyn tuotanto kasvoi vuosina 1998–2005 

keskimäärin 6 % ja vienti 11 % vuodessa. Samana ajanjaksona öljyn 

maailmanmarkkinahinta seitsemänkertaistui. Ruplan devalvointi puolitti ruplan 

reaalisen arvon. Kasvava öljyntuotanto oli pitkään se osa tuotantoa, joka veti 

talouskasvua, mutta vuodesta 2005 öljyntuotanto ei käytännössä ole enää noussut, ja 

toisaalta taloudessa on ollut nähtävissä talouden monipuolistumista. (BOFIT Online 

2/2006.) 
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4.2 Venäjän talous ja ongelmat nykypäivänä 

 

Venäjä on ottanut opiksi vuoden 1998 kriisiin johtaneista virheistä. Inflaatiota on saatu 

tasoitettua noin 10 prosentin tasolle, vaikka onkin vielä suhteellisen korkea. 

Finanssipolitiikka on ollut kireää koko 2000-luvun ja valtiontalous selvästi 

ylijäämäinen. Myös Venäjän kansainvälinen luottoluokitus on parantunut vakaan 

finanssipolitiikan ja etuajassa maksetun ulkomaisen velan ansiosta. (BOFIT Online 

2/2006.) 

 

Venäjä on kaikesta kehityksestään huolimatta hyvin riippuvainen energiasektorista. 

Venäjällä on maailman suurin maakaasuvaranto, ja sen öljyvarat ovat maailman 

seitsemänneksi suurimmat. Maalla on lisäksi maailman toiseksi suurimmat 

kivihiilivarat, runsaasti uraania ja käyttämätöntä vesivoimaa. Energia tuottaa 2/3 

vientituloista, lähes 1/3 BKT:stä ja noin puolet julkisen sektorin tuloista. Myös muu osa 

viennistä koostuu pääasiassa raaka-aineista ja matalan jalostusasteen tuotteista kuten 

metalleista ja puusta. (BOFIT Online 6/2007.) 

 

Venäjän suurimpia ongelmia viime vuosina on ollut sitkeän korkea inflaatio. Vuoden 

1998 kriisin jälkeen inflaatio hidastui vuoteen 2006 asti, ja kävi alle 10 prosentissa, 

mutta on sen jälkeen lähtenyt taas nousuun. Samaan aikaan Venäjän reaalinen 

valuuttakurssi on vahvistunut tasaisesti. Syitä reaalisen valuuttakurssin vahvistumiseen 

tarkastellaan jäljempänä. 

 

Inflaation hidastuminen on ollut 2000-luvun talouspolitiikan tärkeimpiä saavutuksia. 

Nopea talouskasvu etenkin Kiinassa on johtanut raaka-aineiden, pääasiassa öljyn, 

lisääntyneeseen kysyntään ja hintojen nousuun. Korhonen (BOFIT Online 5/2008) ei 

näe kuitenkaan energian hinnan nousua Venäjän viimeaikaisen inflaation takana, vaan 

ruoan ja elintarvikkeiden hintojen nousun. Tämä nähdään kuviosta 9. Elintarvikkeiden 

hintojen nousu näkyy inflaatioluvuissa niin selvästi, koska niiden osuus koko 

kuluttajahintakorista on Venäjällä noin 40 %, kun se esimerkiksi Suomessa on noin 13 

%. Korhonen muistuttaa, että viimeaikainen inflaation nopeutuminen on enemmänkin 
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maailmanlaajuinen elintarvikkeiden hintashokki eikä kotimaisen kysynnän kasvu. Tästä 

kertoo myös se, että palveluiden hintojen nousuvauhti Venäjällä on hidastunut. (BOFIT 

Online 5/2008.) 

 

 

KUVIO 9. Inflaatio Venäjällä komponeittain 2001–2008. (BOFIT Online 5/2008) 

 

Pitkällä aikavälillä tärkeimpänä syynä inflaatioon Ollus (BOFIT Online 2/2008) näkee 

koko ajan kasvavat öljytulot ja siitä seurannut vaihtotaseen ylijäämä, mitä on 

edesauttanut öljyn hinnan nopea nousu. Tämän lisäksi pääoman tuonti Venäjälle on 

Korhosen ja Mehrotran (BOFIT Focus/Opinion 5/2007) mukaan lisännyt likviditeettiä, 

ja sitä kautta inflaatiopaineita.  

 

Koska Venäjän finanssisektori on melko kehittymätön, Olluksen (BOFIT Online 

2/2008) mukaan talouspolitiikan päättäjillä on hyvin rajalliset työkalut ylimääräisen 

likviditeetin imemiseen markkinoilta. Korhonen (BOFIT Online 5/2008) on samaa 

mieltä. Hänen mukaansa normaalit rahapoliittiset toimenpiteet eivät vaikuta talouteen 

täysimääräisesti. Esimerkiksi keskuspankin koronmuutokset välittyvät interbank-

markkinoille vain osittain. Keskuspankki on myös pyrkinyt vähentämään inflaatiolla 

nostamalla pankkien varantovelvoitteita, mutta pankkien luotonantoon tällä ei ole 

Korhosen mukaan suurta vaikutusta. 

 

Ollus (BOFIT Online 2/2008) näkee inflaatiopaineiden hellittävän vasta, kun öljyn hinta 

lähtee laskuun. Se vähentäisi öljytuloja, pienentäisi vaihtotaseen ylijäämää ja helpottaisi 
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ruplan vahvistumispaineita. Syksyllä 2008 öljyn tynnyrihinta laskikin lähes 150 

dollarista alle 70 dollariin. Tähän asti korkea öljyn hinta on paisuttanut Venäjän 

reservivarannon maailman kolmanneksi suurimmaksi (taulukko 2). 

 

  TAULUKKO 2. Suurimmat reservivarannot 1.1.2008. (Kern 2008a) 

Mrd. $ Osuus % Muutos-% (2007)
Kiina 23 43
Japani 881 14 11
Venäjä 470 7 17
Taiwan 275 4 57
Etelä-Korea 262 4 ---
Intia 239 4 3
Brasilia 178 3 9
Singapore 157 2 106
Hong Kong 153 2 25
Saksa 112 2 15
Muut 35 20
Yhteensä 100

1 493

1 023
6 500  

 

Venäjän keskuspankki pyrkii pitämään ruplan nimellisen valuuttakurssin vakaana 

suhteessa valuuttakoriin, joka koostuu 55 % dollarista ja 45 % eurosta. Syksyllä 2008 

keskuspankin täytyi tukea ruplaa lähes 100 miljardilla dollarilla, kun halventunut öljy ja 

globaali talouskriisi pienensivät Venäjän vaihtotaseen ylijäämää. Operaatio pienensi 

keskuspankin reservivarantoa yli 10 %, mutta ruplaa ei päästetty devalvoitumaan. 

(BOFIT Viikkokatsaus 46/2008) 

 

Öljyn hinnan laskulla tulee todennäköisesti olemaan myös positiivisia vaikutuksia 

Venäjän talouteen, vaikka energian vientitulot heikkenevät ja vaihtotaseen ylijäämä 

pienenee ja kääntyy jopa alijäämäksi. Olluksen (BOFIT Online 2/2008) mukaan öljyn 

halpeneminen hidastaa ruplan reaalisen valuuttakurssin vahvistumista. Tämä 

mahdollistaisi muiden sektoreiden hintakilpailukyvyn suotuisan kehityksen. Myös 

teollisuuspolitiikkaa pitää Olluksen mukaan selvästi parantaa. Tähän asti se on ollut 

hyvin protektionistista, kotimaavetoista ja jäykkää suurine valtiojohtoisine 

suuryrityksineen.  

 

Hollannin-tautia Venäjällä on tutkittu paljon. Dynnikovan ja Sosunovin (2002) mukaan 

ulkoisvaikutusten puutteen vuoksi erikoistuminen luonnonvarojen vientiin ei ole 
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optimaalista. Tuottavuus teollisuussektorilla kasvaa energiasektoria nopeammin, joten 

myös talouskasvu on hitaampaa energiavaltaisessa maassa. Tämän mukaan Venäjä 

kärsisi mahdollisesti resurssikirouksesta.  

 

Dynnikovan ja Sosunovin (2002) mukaan politiikkaa pitäisi muuttaa siten, että verotusta 

kevennettäisiin aloilla, joilla tuottavuuden kasvulla olisi potentiaalia kasvaa nopeammin 

kuin energiasektorilla. Vaihtoehtoisesti politiikka olisi pitää reaalinen valuuttakurssi 

aliarvostettuna tasaisesti kerryttämällä ulkomaista reservivarantoa energiasektorin 

vientituloilla. Politiikka olisi verrannollinen Kiinan nykyiseen 

valuuttakurssipolitiikkaan. Tämä parantaisi teollisuussektorin kilpailukykyä, tosin 

ennemmin palvelu- kuin energiasektorin kustannuksella, koska reservien kerryttäminen 

vähentää julkista kulutusta. 

 

Myös Oomes ja Kalcheva (BOFIT Discussion Papers 7/2007) ovat tarkastelleet 

Hollannin-taudin neljää oiretta, valuutan vahvistumista, teollisuussektorin 

heikkenemistä, palvelusektorin nousua sekä palkkatason nousua Venäjän taloudessa. He 

ovat tutkineet jokaista oiretta erikseen. 

 

Oomes ja Kalcheva (BOFIT Discussion Papers 7/2007) käyttävät BEER-mallia 

(Behavioral Equilibrium Exchange Rate) estimoidakseen ruplan reaaliseen 

vahvistumiseen vaikuttaneita tekijöitä. Tuloksien mukaan korkea öljyn hinta johtaa 

ruplan reaaliseen vahvistumiseen. Öljyn hinnan 1 prosentin nousu vahvistaa ruplaa 

keskimäärin 0,5 prosenttia. Spatafora ja Stavrev (2003) saavat työpaperissaan pitkän 

aikavälin joustoksi 0,31. Öljyn kallistumisella olisi hieman pienempi, mutta joka 

tapauksessa positiivinen vaikutus. Oomesin ja Kalchevan mukaan myös julkisella 

kulutuksella on vaikutusta reaaliseen vahvistumiseen. Heidän mukaansa 1 prosentin 

kasvu julkisessa kulutuksessa vahvistaisi ruplaa 1,5 prosenttia, siis kolminkertainen 

vaikutus öljyn hinnan nousuun verrattuna.  

 

Oomes ja Kalcheva (BOFIT Discussion Papers 7/2007) eivät kuitenkaan löydä tukea 

sille, että rupla olisi yliarvostettu. Heidän mukaansa tähän on kolme syytä. Ensiksi, 

Venäjä säästää osan windfall-tuloistaan vakausrahastoon ja vähentää ulkomaista 
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velkaansa. Toiseksi, Venäjän vaihtotaseen ylijäämä pienenee jatkuvasti kasvavan 

tuonnin takia. Kolmanneksi, öljyntuotantoa Venäjällä on vähennetty, mikä vähentää 

myös öljystä saatavia vientituloja. 

 

Toinen Hollannin-taudin oire on teollisuussektorin heikentyminen ja palvelusektorin 

vahvistuminen. Oomes ja Kalcheva (BOFIT Discussion Papers 7/2007) käyttävät 

sektoritason dataa ja vertaavat tuotannon, työvoiman, reaalipalkan ja 

yksikkötyövoimakustannusten kasvuvauhteja.  He jakavat Venäjän sektorit energia-, 

teollisuus- ja palvelusektoreihin. Heidän mukaansa teollisuussektori ei ole heikentynyt 

absoluuttisesti, mutta se on kasvanut muita sektoreita hitaammin samalla, kun 

palvelusektori on vahvistunut suhteellisesti.  

 

Myös palkkataso on Oomesin ja Kalchevan (BOFIT Discussion Papers 7/2007) mukaan 

noussut kaikilla sektoreilla reaalisesti vuodesta 2000 lähtien. Nopeiten palkat ovat 

nousseet energiasektorilla, mikä voi olla seurausta joko resurssien siirtymis- tai 

kulutusvaikutuksesta, tai molemmista.  

 

Kaikki Hollannin-taudin oireet ovat siis nähtävissä Venäjän taloudessa. Kuten Oomes ja 

Kalcheva (BOFIT Discussion Papers 7/2007) mainitsevatkin, on kuitenkin vaikea tehdä 

sitä johtopäätöstä, että nämä olisivat seurausta Hollannin-taudista, koska ne voivat olla 

seurausta myös luonnollisesta siirtymästä teollisuusvaltaisesta taloudesta kohti 

palvelupainotteisempaa taloutta kotitalouksien tulojen kasvaessa. Oomes ja Kalcheva 

myös ansiokkaasti muistuttavat, että vuoden 1998 kriisi romahdutti niin ruplan arvon 

kuin reaalipalkatkin, mikä on osaltaan selittämässä nopeaa kasvua näissä tekijöissä. 

 

 

4.3 Venäjän vakausrahasto 

 

Edellä keskusteltiin Venäjän makrotaloudellisista ongelmista ja sijoitusrahaston 

vaikutuksista talouteen niin paikallisesti kuin globaalisestikin. Venäjälle sijoitusrahaston 

perustaminen on ollut vakauden säilyttämisen takia tärkeä asia. Sen avulla öljytuloista 
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aiheutuneita inflaatiopaineita on saatu hellitettyä, kun öljytuloja on siirretty rahastoon 

ohi valtion budjetin. Sijoitusrahasto on antanut Venäjän talouspolitiikantekijälle uuden 

instrumentin talouden vakauttamispyrkimyksissä. Koska Venäjä on hyvin riippuvainen 

öljytuloista, niiden rahastoiminen siirtää varallisuutta tuleville sukupolville ja näin 

kasvattaa talouden kokonaisvarallisuutta. 

 

 

4.3.1 Perustiedot 

 

Venäjän vakausrahasto perustettiin tammikuussa 2004 tasapainottamaan federaation 

budjettia. Sillä on kaksi päätehtävää (Astrov 2007):  

 

 Vakautusfunktio 

 

Rahaston tehtävä on vakauttaa valtion budjettia ja vähentää haavoittuvuutta öljyn ja 

kaasun hintojen vaihteluille. Rahaston varoja voidaan käyttää täydentämään valtion 

budjettia, jos öljyn hinta laskee alle raja-arvon, joka on tällä hetkellä määritelty 27 

dollariksi tynnyriltä. 

 

 Sterilointifunktio 

 

Kuten edellä jo mainittiin, Venäjän finanssisektori on vielä pieni ja kehittymätön. Siksi 

Venäjän keskuspankilla on vain vähän instrumentteja, joilla steriloida öljytuloja ja 

siihen liittyviä pääomavirtoja. Vakausrahasto mahdollista öljyyn ja kaasuun liittyvien 

ulkomaisten investointien sekä budjettitulojen aiheuttamien menopaineiden vaikutuksen 

steriloimisen rahan tarjontaan ja inflaatioon. 

 

 

Rahastoon kertyy verotuloja sen mukaan, kun öljyn hinta ylittää 27 dollaria tynnyriltä. 

Lokakuussa 2008 rahaston varat olivat lähes 190 miljardia dollaria (kuvio 10). Määrä on 

noin 12 % Venäjän vuoden 2007 BKT:stä (Venäjän finanssiministeriö). 
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Energiateollisuuden verotus on Venäjällä erittäin tiukkaa. Keväällä 2008 öljyn hinnan 

ollessa noin 130 dollaria tynnyriltä rajaveroaste oli Korhosen (BOFIT Online 5/2008) 

mukaan yli 90 %. Öljyn hinnannousu kanavoituu siis lähes täysimääräisenä 

vakausrahastoon ohi valtion budjetin. Kuviosta 10 nähdään myös öljyn hinnan vaikutus 

vakausrahaston kokoon. Öljyn hinnan noustessa myös rahaston koko on kasvanut 

nopeasti, mutta pienellä viiveellä. 

 

Toisaalta, kuten Astrov (2007) muistuttaa, Venäjä on pystynyt erottamaan 

bruttokansantuotteen kasvun öljyn hinnan vaihtelusta. Vaikka öljyn hinta on noussut 

nopeasti, Venäjän BKT on kasvanut suhteellisen tasaisesti, 6–7 % vuodessa. 

Vakausrahastolla on ollut tässä tärkeä rooli. 

 

KUVIO 10. Venäjän vakausrahaston koko ja öljyn (Brent) tynnyrihinta 01.08.06 – 01.10.08. (Venäjän finanssiministeriö) 

 

Vakausrahaston paisuessa nousseen öljyn hinnan mukana päätettiin helmikuussa 2008 

jakaa vakausrahasto kahteen osaan, reservirahastoon ja kansalliseen 

hyvinvointirahastoon. Reservirahaston tarkoitus on kattaa valtion budjetin alijäämää, jos 

energiatulot vähenevät. Rahaston avulla pyritään vakauttamaan maan taloudellista 

kehitystä, vähentämään inflaatiopaineita sekä vähentämään maan riippuvuutta 

volatiileista uusiutumattomien raaka-aineiden hinnoista. Reservirahasto siis käytännössä 

01
.08

.06

01
.11

.06

01
.02

.07

01
.05

.07

01
.08

.07

01
.11

.07

01
.02

.08

01
.05

.08

01
.08

.08

0

20

40

60

80

100

120

140

160

180

200

Öljy ($/tynnyri)

Reservirahasto

Hyvinvointirahasto

Vakausrahasto yht.M
rd

. $



[57] 
 

korvasi alkuperäisen vakausrahaston, ja sen rinnalle perustettiin Kansallinen 

hyvinvointirahasto. (Venäjän finanssiministeriö.) 

 

Reservirahaston enimmäiskoko on 10 % BKT:stä, jonka jälkeen varat kerryttävät 

Kansallista hyvinvointirahastoa. Öljy- ja kaasutulot on vuodesta 2008 asti eriytetty 

valtion muusta budjetista. Rahaston varat kertyvät hiilivetyjen louhintaveroista, öljyn, 

maakaasun sekä öljytuotteiden vientitulleista. (Venäjän finanssiministeriö.) 

 

 

4.3.2 Lähtökohdat hyödykerahastolle 

 

Valtiollista sijoitusrahastoa perustettaessa politiikantekijän täytyy ottaa huomioon, 

miten se pystytään integroimaan muuhun talouspolitiikkaan. Politiikantekijän on 

otettava huomioon luonnonvarojen optimaalinen käyttö, rahaston toiminnan vaikutukset  

niin lokaalisti kuin globaalistikin sekä liian suuresta reservivarannosta koituvat 

kustannukset. Näitä tekijöitä tarkastellaan seuraavaksi. 

 

4.3.2.1 Luonnonvarojen käyttö 

 

Valittaessa, miten parhaiten käyttää luonnonvaratulonsa, viranomaiset 

luonnonvaraisessa taloudessa nojaavat informaatioon, joka on erittäin epävarma – 

luonnonvarareserveihin, tuleviin hyödykkeiden hintoihin ja uusien etsintöjen 

onnistumiseen. Perimmiltään on kyse valinnasta uusiutumattomien 

luonnonvaravarantojen kaivannan ja säilyttämisen kesken. Kun päätös kaivannasta on 

tehty, on kyse valinnasta kulutuksen ja investoinnin kesken, ja kun päätös investoinnista 

on tehty, on valittava investointi kotimaahan, investointi ulkomaille tai valtion ulkoisen 

velan lyhennys. (Kern 2008a.) 

 

Talousteoriassa juuri Hotellingin ja Hartwickin säännöt antavat hyödyllisen näkökulman 

optimaaliseen luonnonvarojen käyttöön. Maailmanpankin tutkimuksessa Where Is the 
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Wealth of Nations? kuitenkin todetaan, että monet luonnonvaraiset maat eivät seuraa 

Hartwickin sääntöä, vaan niillä on negatiivinen ”aito” säästämisaste, eli ne köyhtyvät 

jatkuvasti. Aitona säästämisasteena Maailmanpankin tutkimuksessa tarkoitetaan 

talouden nettosäästämisastetta, johon lisätään koulutukseen käytetyt varat ja siitä 

vähennetään luonnonvarojen kaivannasta aiheutuneet kustannukset sekä 

saastekustannukset. (World Bank 2006a.) 

 

Maailmanpankin tutkimuksen mukaan myös Venäjän aito säästämisaste oli negatiivinen 

vuonna 2000, -13,4 % bruttokansantulosta. Näin siitäkin huolimatta, että Venäjän 

nettosäästämisaste on yksi aineiston suurimmista, 27 % bruttokansantulosta, lähes 

saman verran kuin Kiinalla, jolla se oli 29 %. Säästämisasteen negatiivisuuteen on 

syynä energiavarojen kaivannasta koituvat kustannukset, jotka tutkimuksen mukaan 

olivat peräti 39 % bruttokansantulosta. Energian kaivantakustannukset (tuotantomäärä x 

keskimääräinen markkinahinta x yksikkökustannus) ovat kuitenkin erittäin suuria myös 

muilla öljymailla, kuten Saudi-Arabialla ja Kuwaitilla, mutta silti näiden maiden 

vaihtotase on selvästi ylijäämäinen. (World Bank 2006a.) 

 

Maailmanpankin tutkimuksessa todetaan myös, että ei ole välttämättä realistista odottaa, 

että talouksien säästämisaste olisi nolla. Finanssikriiseillä, sosiaalisella epävakaudella ja 

luonnonkatastrofeilla on vahingollisia vaikutuksia talouden säästämisasteeseen, joten 

taloudet ylläpitävät usein positiivisia säästämisasteita, eli hinnoittelevat kriiseille 

riskilisän, joilla varaudutaan ei-toivottuihin taloudellisiin tapahtumiin. (World Bank 

2006a.) 

 

Jos öljynviejämaan sijoitusrahasto kohtaisi taloudellista protektionismia, se ei 

esimerkiksi pystyisi investoimaan OECD-maihin, maan olisi pakko hylätä sekä 

Hotellingin että Hartwickin säännöt. Hotellingin säännön mukaan sijoitusrahaston 

investointien estäminen protektionistisin keinoin, eli investoinnin tuottopotentiaalin 

heikentäminen, johtaisi öljyn tuotannon alenemiseen ja korkeampaan öljyn hintaan. 

Protektionistinen kanta sijoitusrahastoja kohtaan johtaisi siis vastaanottavan maan 

intressien vähenemiseen, kun ostovoima siirtyisi korkean öljyn hinnan takia enemmän 

öljynviejämaille. Öljynviejämaissa tällainen protektionismi voisi johtaa tehottomaan 
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varojen käyttöön esimerkiksi korruption takia, ja tulevien sukupolvien heikompaan 

asemaan. (Kern 2008a.) 

 

Hotellingin säännön mukaan sijoitusrahastojen täytyy sijoittaa suurin osa raaka-

ainetuloista ulkomaille. Jos investoinnit tehtäisiin kokonaisuudessaan kotimaahan, 

niiden tuotto laskisi alle yleisen korkotason, eikä Hotellingin sääntö enää olisi voimassa. 

Sijoittamalla saadut varat ulkomaisiin kohteisiin voidaan pienentää vähenevän 

rajatuoton vaikutusta sijoittamalla ulkomaiset varat asteittain kotimaahan. (Kern 2008a.) 

 

Sijoitusrahaston varojen sijoittamista ulkomaisiin kohteisiin Venäjän tapauksessa 

puoltaa myös riskin hajauttaminen. Sijoittamalla öljystä saatuja varoja ulkomaille 

sellaisiin kohteisiin, jotka hyötyvät öljyn hinnan laskusta, pystyttäisiin osittain 

suojautumaan pieneneviltä öljytuloilta öljyn hinnan laskiessa. 

 

 

4.3.2.2 Rahaston vaikutukset kotimaassa 

 

Tärkein kysymys sijoitusrahastojen vaikutuksista Allenin ja Caruanan (2008) mukaan 

on, miten ne vaikuttavat kotimaan talouspolitiikkaan ja sen koordinointiin. On erittäin 

todennäköistä, että rahastojen varoilla ja tuloilla on suuri vaikutus maan julkistalouteen, 

rahapoliittisiin olosuhteisiin ja maksutaseeseen. Niillä voi myös olla vaikutusta julkisen 

sektorin varallisuuteen, ja ne voivat vaikuttaa yksityisen sektorin käyttäytymiseen. 

Hyvin suunniteltu rahasto voi tukea raha- ja finanssipolitiikkaa, ja ehkäistä Hollannin-

tautia. Allen ja Caruana listaavat neljä politiikkanäkökulmaa, jotka pitää ottaa 

sijoitusrahastoissa huomioon. Ne ovat finanssipolitiikka, rahapolitiikka, maksutaseen 

vaikutus ja ulkoinen tasapaino. 

 

 

Finanssipolitiikka 

 

Sijoitusrahasto voi olla hyödyllinen finanssipolitiikan väline, jos se on hyvin integroitu 
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muuhun finanssipoliittiseen ympäristöön. Sijoitusrahastot voivat toimia esimerkiksi 

valtion budjetin tasapainottavana elementtinä, resurssien säästämisessä tuleville 

sukupolville, tai sen avulla voidaan varautua väestön ikääntymiseen. Näin on toimittu 

esimerkiksi Norjassa. (Allen & Caruana 2008.) 

 

Rahastot voivat myös hallinnoida valtion finanssivarallisuutta entistä 

ammattimaisemmin ja perusteellisemmin investointi- ja riskianalyysein ja parantaa 

valtiollisten varojen tarkastettavuutta ja läpinäkyvyyttä. Rahaston hyvä johtaminen voi 

johtaa parempiin riskikorjattuihin tuottoihin ja voi auttaa vähentämään reservien 

vaihtoehtoiskustannuksia tai jopa eliminoimaan ne kokonaan. (Allen & Caruana 2008.) 

 

Kuten luvussa 3.3.2 kerrottiin, Norja on jo kauan käyttänyt ulkopuolisia varainhoitajia 

rahastojensa varojenhallinnassa. Myös Venäjä suunnittelee vastaavaa. Reutersin 

(8.8.2008) mukaan Venäjä neuvottelee sveitsiläisten pankkien kanssa ainakin osan 

rahastojensa varainhoidosta. Mahdollinen sopimus tarkoittaisi hyvin todennäköisesti 

Kansallisen hyvinvointirahaston varainhoitoa ja sen entistä rohkeampaa ja 

tuottohakuisempaa sijoituspolitiikkaa. 

 

Venäjällä tehtiin syksyllä 2008 päätös siirtää reservi- ja kansallinen hyvinvointirahaston 

hallinnointi tätä varten perustetulle valtion virastolle (BOFIT Viikkokatsaus 45/2008). 

Virastolla on oikeus valtuuttaa ulkopuolisia varainhoitajia hoitamaan osa varoista. 

Päätös tulee todennäköisesti parantamaan rahastojen läpinäkyvyyttä, raportointia ja 

niiden toiminnan arviointia. 

 

Valtiolliset sijoitusrahastot voivat kuitenkin pitää sisällään myös riskejä, jos ne ovat 

huonosti johdettuja. Kansainväliset kokemukset rahastoista ovat osoittaneet, että 

öljyrahastot, joiden säännöt ovat kankeita ja joilla on lupa itsenäiseen kulutukseen, ovat 

johtaneet budjetoinnin katkonaisuuteen, eivätkä edusta jatkuvuutta, joka varsinkin 

säästörahastoille olisi elintärkeää. Tällä voi olla negatiivisia vaikutuksia resurssien 

allokoinnin tehokkuuteen, varsinkin jos rahaston valvonta on heikkoa. Fasanon (2000) 

mukaan esimerkiksi Venezuelan vakausrahasto, joka perustettiin vuonna 1998, ei ole 

onnistunut vakauttamaan Venezuelan valtion budjettia, koska sen sääntöjä on jatkuvasti 
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muutettu, eikä sitä ole onnistuttu integroimaan osaksi muuta talouspolitiikka. (Allen & 

Caruana 2008.) 

 

Rahapolitiikka 

 

Jossain tilanteissa sijoitusrahaston toimilla voi olla vaikutusta valuuttakurssiin, jos 

ulkomaille investointi ja niistä tuottojen kotiuttaminen vaativat valuuttatransaktioita. Jos 

rahasto voi harkintansa mukaan sijoittaa sekä koti- että ulkomaille, päätökset tulee 

harkita tarkasti viranomaisten kanssa. Muuten huomattava varojen siirto esimerkiksi 

ulkomailta kotimaisiin kohteisiin voi aiheuttaa ongelmia valuuttakurssille ja 

rahapolitiikan harjoittamiselle. Mahdolliset kotimaan sijoitukset myös lisäävät 

kotimaista kysyntää, voivat näin johtaa hintakupliin paikallisesti sekä lisätä 

likviditeettiä taloudessa. (Allen & Caruana 2008.) 

 

Venäjällä on käyty aktiivista keskustelua sijoitusrahaston varojen sijoittamisesta. Vaikka 

kotimaahan sijoittamisen riskit tiedostetaan, osa poliitikoista on valmis investoimaan 

kotimaahan, varsinkin infrastruktuurihankkeisiin. Tällä pyrittäisiin monipuolistamaan 

taloutta, joka on elintärkeää Venäjän tulevalle kehitykselle. (BOFIT Viikkokatsaus 

15/2008) 

 

Maksutase 

 

Yksi valtiollisen sijoitusrahaston perustamisen suurimpia motiiveja on mahdollistaa 

maksutaseen parempi hallinnointi ja varmistaa, että rahaston sijoitusstrategia, riskit 

huomioiden, on yhteneväinen valtion makrotaloudellisten tavoitteiden kanssa. Rahaston 

tavoitteilla on merkitystä sen investointipolitiikkaan ja sijoitusstrategiaan. Esimerkiksi 

vakausrahastot, joiden tavoitteet ovat lyhyen ja keskipitkän aikavälin tavoitteita, ovat 

yleensä konservatiivisempia varojen allokoinnissaan ja niiden sijoitushorisontti on 

luonnollisesti lyhyempi ja riskiprofiili maltillisempi kuin pitkän aikavälin tavoitteet 

omaava säästörahasto. Rahastot, joiden tehtävä on suojautua maariskiltä, voivat 

suojautua sijoittamalla varojaan ulkomaisiin kohteisiin, jotka korreloivat negatiivisesti 

maan tärkeimpien vientituotteiden kysyntään. (Allen & Caruana 2008.) 
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Ulkoinen tasapaino  

 

Valtiollisella sijoitusrahastolla voi olla myös tärkeä rooli valtion ulkomaiseen 

tasapainoon niin vaihto- kuin pääomataseenkin osalta. Tämä on hyödyllistä sekä 

rahaston omaavan että rahaston sijoituskohteena olevan maan kannalta. (Allen & 

Caruana 2008.) 

 

Sijoitusrahaston omaavalle maalle rahasto on todennäköisesti tärkein tekijä maan 

ulkoista tasapainoa määritettäessä. Hyödykkeiden viejämaille voi olla sopivaa pitää 

väliaikaista vaihtotaseen ylijäämää niin kauan kuin resursseja (esim. öljy) kulutetaan, ja 

tasapainottaa vaihtotase tämän jälkeen. Näin tasapainotettaisiin julkista budjettia sekä 

resurssien kuluttamisen aikana että sen jälkeen ja jaettaisiin resursseista satuja varoja 

sukupolvien välillä. Hintashokit ja luonnonvarojen ehtyminen täytyy siis ottaa 

huomioon mietittäessä maan ulkoista tasapainotilannetta. (Allen & Caruana 2008.) 

 

Muille rahaston omaaville maille, joilla ulkoisen valuuttavarannon kertyminen on 

yleensä yhteydessä valuuttakurssipolitiikkaan, ulkoinen tasapaino ei luonnollisesti ole 

yhtä riippuvainen raaka-aineiden hinnoista. Tällöin valuuttakurssipolitiikka voidaan 

muodostaa vientiä tukevaksi, tai sillä voidaan pyrkiä suojautumaan taloudellisilta 

riskeiltä. Tällainen strategia vaatii luonnollisesti riittävää valuuttavarantoa. (Allen & 

Caruana 2008.) 

 

Maiden, jotka saavat rahaston sisäisiä rahavirtoja, pääomatase todennäköisesti vaikuttuu 

näistä virroista. Parempi ymmärrys sijoitusrahastojen luonteesta ja motiiveista voi 

johtaa parempaan rahapoliittiseen reagointiin ja voi lievittää pelkoja, että rahavirta 

kääntyy päinvastaiseksi. Vaikka näiden virtojen hallinta voi olla helppoa isoille ja 

kehittyneille talouksille, se voi olla elintärkeää pienille ja kehittymättömille maille, 

varsinkin, jos rahaston tuottama rahavirta on suhteellisesti iso osa pääomavirtaa. (Allen 

& Caruana 2008.) 
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4.3.2.3 Rahaston vaikutukset globaalisti 

 

Edellisessä luvussa tarkasteltiin sitä, miten sijoitusrahastot vaikuttavat maan omaan 

taloustilanteeseen. Tässä luvussa tarkastellaan sijoitusrahastojen vaikutuksia koko 

maailmantalouteen. Sijoitusrahastojen koon ennustetaan kasvavan nopeasti tulevina 

vuosina. Johnsonin (2007) arvion mukaan vuonna 2012 sijoitusrahastojen 

yhteenlaskettu koko on jo 10 000 miljardia dollaria, kun se vuonna 2007 oli 2 000–3 

000 miljardia. Sijoitusrahastoista on siis tulossa koko ajan vaikuttavampi 

markkinavoima, ja siksi on tärkeää tarkastella sen vaikutuksia. 

 

Avainkysymys on, miten sijoitusrahastot vaikuttavat globaaleihin finanssimarkkinoihin. 

Allen ja Caruana (2008) esittävät neljä mielestään tärkeintä positiivista vaikutusta, 

joihin sijoitusrahastot voivat olla vaikuttamassa. Vaikka sijoitusrahastojen päätehtävä 

onkin toimia vakauttavana voimana kotimaassa, ne voivat toimia vakauttavasti myös 

globaalisti. Pitkän aikavälin sijoittajina ja yleensä vain omalla pääomalla sijoittavat 

rahastot voivat kestää markkinatilanteen vaihteluita paremmin kuin monet muut 

toimijat. Toiseksi, suurilla rahastoilla on todennäköisesti motiivi muuttaa 

sijoituskohteitaan asteittain minimoidakseen uudelleenallokoinnista koituvia 

hintapiikkejä. Kolmanneksi, sijoitusrahastot voivat lisätä markkinoiden syvyyttä ja 

leveyttä sijoittamalla toisaalta arvopapereihin, jotka ovat epälikvidejä ja toisaalta 

alueille, joilla sijoitusaktiviteetti on vähäistä. Neljänneksi, sijoitusrahastot voivat suuren 

kokonsa vuoksi ja pitkän aikavälin sijoittajina sekä parantaa markkinoiden tehokkuutta 

että vähentää markkinoiden volatiliteettia. Allen ja Caruana eivät näe sijoitusrahastoja 

tällä hetkellä velkarahalla sijoittavina tai korkeaa riskiä sietävinä, eikä tämän nähdä 

muuttuvankaan lähitulevaisuudessa. (Allen & Caruana 2008) 

 

Allen ja Caruana (2008) kuitenkin mainitsevat, että vaikka sijoitusrahastot nähdään 

vakauttavana voimana, ne voivat aiheuttaa myös volatiliteettia markkinoilla. Ottaen 

huomioon niiden koon, ne voivat muiden suurien instituutiosijoittajien lailla aiheuttaa 

liikkeillään hintojen heilahteluita. Esimerkiksi oikeat tai pelkästään huhutut 

markkinaliikkeet voivat muuttaa suhteellisia hintoja rajustikin jollain sektorilla. 

Tämänkaltaisia liikkeitä voi tapahtua varsinkin pienemmillä markkinoilla. Kotter ja Lel 
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(2008) tutkivat valtiollisten sijoitusrahastojen tekemien investointien vaikutusta kohteen 

riskikorjattuun tuottoon kahden päivän sisällä kaupan julkistamisesta. He saivat selville, 

että kaupan julkistaminen aiheutti keskimäärin 2,1 prosentin positiivisen vaikutuksen 

kohteen tuottoon. Lisäksi tuottovaikutus oli sitä suurempi, mitä läpinäkyvämpi kaupan 

tehnyt sijoitusrahasto oli. Valtiollisten sijoitusrahastojen läpinäkyvyydestä keskusteltiin 

luvussa 3.5.2.  

 

Sijoitusrahastot voivat myös aiheuttaa taloussyklien suurenemista, jos niiden 

sijoitusstrategiaa muutetaan riskisempään ja entistä aktiivisempaan suuntaan (Allen & 

Caruana 2008). Kuten aiemmin mainittiin, tällaista strategian muutosta ei tällä hetkellä 

kuitenkaan nähdä todennäköisenä. Myös kriisien hallinta voi vaikeutua, jos 

keskuspankkien rooli talouden vakauttajana monimutkaistuu eturistiriitojen takia. 

Tämän takia keskuspankkien itsenäinen rooli korostuu tulevaisuudessa. 

 

Valtiollisten sijoitusrahastojen varoja sijoitetaan jo niiden luonteenkin mukaisesti 

tuottohakuisemmin ja hajautetummin kuin perinteisiä reservirahastoja. Siksi 

reservivarojen siirto sijoitusrahastoihin voi aiheuttaa äkillisiä absoluuttisten ja 

suhteellisten hintojen muutoksia. (Allen & Caruana 2008.) 

 

Sijoitusrahastojen kehittyessä markkinat voivat kokea huomattavia vaikutuksia. Aluksi 

vaihtotaseen ylijäämiä pidetään perinteisesti lyhyen aikavälin reserveinä ja niitä 

sijoitetaan sen mukaisesti matalariskisiin ja nopeasti rahaksi muutettaviin kohteisiin, 

kuten ulkomaisiin valuuttoihin, hyvin useissa tapauksissa USA:n dollariin. Varannon 

kertyessä tarve vakauttamiselle kasvaa, ja sijoittaminen ulkomaisiin, matalariskisiin 

arvopapereihin, kuten valtionlainoihin lisääntyy. Sijoitushorisontti ei kasva 

merkittävästi ja sijoituskohteet ovat edelleen ulkomaisia. Tämä siksi, että kotimaan 

talouden vakauttaminen ja vientitulojen vaihtelusta steriloituminen onnistuisi. 

Elinkaaren toisessa päässä ovat sijoitusrahastot, joiden sijoitusstrategiaa voidaan pitää 

tulonsiirtona seuraaville sukupolville. Sijoitushorisontti on siis erittäin pitkä, ja siksi 

myös sijoitusinstrumentit ovat erilaisia kuin reservi- tai vakautusrahastoissa. Nämä 

”tulevaisuuden rahastot” käyttävät yhä enemmän suoria osakesijoituksia ja yrityslainoja 

varallisuuden kartuttamiseen. 
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Tarkasteltaessa siis rahastojen evoluutiota vaikutukset kansainvälisiin osake- ja 

korkomarkkinoihin tulee ottaa huomioon. Kuten Allen ja Caruana (2008) huomauttavat, 

ottaen huomioon rahastojen suuren ja jatkuvasti kasvavan koon siirtyminen aluksi 

kotimaan markkinoilta ulkomaisiin valuuttoihin, ulkomaisiin valtionlainoihin, 

yrityslainoihin ja edelleen suoriin osakesijoituksiin vaikuttaa erittäin todennäköisesti 

korkotasoon, valuuttakursseihin ja osakkeiden hintoihin. 

 

 

4.3.2.4 Liiallisen reservivarannon kustannukset 

 

Globaalit vaihtotaseen epätasapainot ovat paisuttaneet tiettyjen maiden reservivarantoja 

erittäin suuriksi. Tämä on herättänyt keskustelua reservivarojen liian suuresta koosta. 

Aiemmin ulkomainen reservivaranto on nähty pelkästään hyvänä asiana – mitä 

enemmän, sen parempi. Tärkein syy reservipuskurin keräämiseen on suojautuminen 

valuuttakriisiltä. Green ja Torgerson (2007) mainitsevat myös muita syytä pitää 

reservivarantoa. Riittävällä reservivarannolla pystytään intervenoimaan 

valuuttamarkkinoilla, esimerkiksi jos keskuspankilla on valuuttakurssitavoite. 

Varannolla pystytään myös takaamaan talouden riittävä likviditeetti ja lisäämään 

tarvittaessa rahan tarjontaa. 

 

Mikä on riittävä reservien koko? Green ja Torgerson (2007) mainitsevat kolme 

akateemisessa kirjallisuudessa mainittua tasoa, joiden katsotaan takaavan riittävä 

reservivaranto. Niiden teoreettisia perusteluita ei käydä läpi tässä yhteydessä. Kuuluisin 

on jo mainittu Greenspan-Guidotti-sääntö, jonka mukaan reservivarannon täytyy olla 

lyhytaikaisen velan kokoinen. 

 

Valtiot, joilla on valuuttapaon riski, voivat seurata rahamääräistä mittaa, esimerkiksi 

reservien määrää suhteessa laveaan rahamäärään M2. Valuuttapakoa ja sen määrää on 

vaikea mitata, mutta Wijnholdsin ja Kapteynin (2001) mukaan riittävä reservivaranto on 

5–20 % M2:n määrästä. 
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Reservivarojen suhde tuontiin on hyödyllinen matalatuloiselle taloudelle, joka on 

haavoittuvainen vaihtotaseen shokeille, kuten vientituotteiden maailmanmarkkina-

hintojen laskulle. Greenin ja Torgersonin (2007) mukaan 3–4 kuukauden tuonnin arvoa 

pidetään yleisesti riittävänä. 

 

Taulukosta 3 nähdään Venäjän reservivarannon koko vuosina 2006 ja 2007, sekä lisäksi 

lyhytaikaisen velan, lavean rahan määrä M2 sekä tuonnin (vuosittainen tuonti / 12) 

määrä. Reservivarannon määrä suhteessa lyhytaikaiseen velkaan oli noin viisinkertainen 

sekä vuonna 2006 että 2007. Reservivaranto oli käytännössä lavean rahan M2 suuruinen 

molempina vuosina. Reservit myös kattavat tuonnin arvon selvästi, vuonna 2006 22 

kuukauden ja vuonna 2007 25 kuukauden tuonnin arvon. Venäjän reservivaranto on siis 

kaikkien kolmen kriteerin mukaan selkeästi tarvittavaa määrää suurempi. 

 

Miksi iso reservivaranto voi olla taloudelle kustannus? Greenin ja Torgersonin (2007) 

mukaan liian isosta reservivarannosta syntyy taloudelle kustannuksia. He jakavat 

kustannukset sterilointi-, vaihtoehtois- ja keskuspankin tasekustannuksiin. 

 

   TAULUKKO 3. Venäjän reservivaranto ja tunnusluvut. (Venäjän keskuspankki) 

 

Sterilointi neutralisoi reservivarannon kasvusta syntyneitä inflaatiopaineita rahamark-

kinaoperaatioilla, kuten lainan liikkeeseenlaskulla. Steriloinnista syntyy Greenin ja 

Torgersonin (2007) mukaan kahdenlaisia kustannuksia. Suora kustannus syntyy, jos 

kotimaan korkotaso on yleistä korkotasoa alhaisempi, ja liikkeeseenlasketulle lainalle 

saatu tuotto on ulkomailta saatua korkotuottoa alhaisempi. Kehittyvillä talouksilla 

korkotaso on kuitenkin yleensä globaaleja korkomarkkinoita korkeampi. Epäsuora 

kustannus syntyy, kun steriloinnilla estetään reaalisen valuuttakurssin vahvistumista, 

2006 2007
Reservivaranto 303,000 476,400
Lyhytaikainen velka 56,184 105,153
M2 Rahamäärä 304,370 495,450
Tuonti / kk 13,658 18,592

Reservit / lyhyt velka 5,39 4,53
Reservit / M2 1,00 0,96
Reservit / Tuonti 22,18 25,62
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mikä voi johtaa suhteellisten hintojen vääristymään ja resurssien tehottomaan 

allokaatioon. (Green & Torgerson 2007.) 

 

Reservivarannon kerryttämisellä on monia vaihtoehtoisia käyttökohteita. Sitä voidaan 

käyttää esimerkiksi valtion ulkomaisen velan maksamiseen tai kotimaisiin 

investointeihin, joiden tuotto voi olla reservivarannon kerryttämistä parempi. Toisaalta 

keskuspankin taseessa oleva reservivaranto voi menettää arvonsa, kuten mikä tahansa 

valuuttavaranto, kun kotimaan valuutta vahvistuu reaalisesti. Tämä heikentää 

reservivarannon tuottoa.(Green & Torgerson 2007.) 

 

 

4.3.3 Sijoituspolitiikka 

 

Reservirahaston sijoituspolitiikka on varsin tiukka. Kansallisen hyvinvointirahaston 

käytöstä sen sijaan käydään tiukkaa keskustelua. Hyvinvointirahaston varoja on 

tarkoitus käyttää valtion tuleviin kehityshankkeisiin ja suurten reformien 

rahoittamiseen.   Todennäköinen käyttökohde on eläkejärjestelmän alijäämä. Koska itse 

eläkerahasto on pahasti alijäämäinen, on myös mahdollista, että varat kuluvat 

kokonaisuudessaan tähän tarkoitukseen. (BOFIT Online 2/2008.) 

 

Vakausrahastoa hallinnoi Venäjän finanssiministeriö duuman määrittelemien asetusten 

mukaisesti. Joitain sijoitusprosessin toimintoja voi suorittaa myös Venäjän 

keskuspankki. Nykyisen lain mukaan Reservirahaston varoja voidaan sijoittaa 

pääasiassa hyvän luottoluokituksen valtionlainoihin. Duuma on asettanut sijoituksille 

seuraavanlaisia vaatimuksia (Venäjän finanssiministeriö): 

 

 Itävallan, Belgian, Suomen, Ranskan, Saksan, Kreikan, Irlannin, Italian, 

Luxemburgin, Alankomaiden, Portugalin, Espanjan, Iso-Britannian ja 

Yhdysvaltain valtionlainat, jotka noteerataan euroissa, Yhdysvaltain 

dollareissa tai Iso-Britannian punnissa. 

 Liikkeeseenlaskijan pitkän aikavälin luottoluokitus on hyvällä tasolla. 
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 Yhden sijoituskohteen miniminimellismäärä on 1 miljardi Yhdysvaltain 

dollaria, 1 miljardi euroa, tai 500 miljoonaa puntaa. 

 Laina yleensä kertalyhenteinen. 

 Lainaan ei liity johdannaisia. 

 Jos lainaan liittyy kuponkikorko, korko on kiinteä. 

 Lainaan ei liity suunnattua liikkeeseenlaskua (private placement). 

 Lainapapereiden maturiteetti tulee olla vähintään kolme kuukautta ja 

enintään 3 vuotta. 

 

Vakausrahaston sijoituspolitiikka on siis tällä hetkellä erittäin varovainen. Em. 

valtioiden obligaatioita pidetään luottoluokituksensa ja luonteensa takia riskittöminä 

sijoituksina, joten myös sijoitusten tuotto on erittäin maltillinen. Maailmanpankin 

raportin (World Bank 2006b) mukaan Venäjällä on käyty keskustelua sijoituspolitiikan 

muuttamisesta siten, että varoja voitaisiin sijoittaa myös tuottohakuisempiin kohteisiin, 

kuten osakkeisiin ja yrityslainoihin. Tämä olisi hyödyllistä kahdesta syystä: Ensiksi, 

pitkän aikavälin tuotto-odotus olisi selvästi korkeampi kuin valtionlainoissa. Toiseksi, 

monien yritysten osakkeet korreloivat negatiivisesti öljyn hinnan kanssa. Tämä auttaisi 

rahastoa osaltaan suojautumaan öljyn hinnan vaihteluilta. 

 

Rahaston varoja on sijoitettu eri valuuttamääräisiin obligaatioihin seuraavasti (Venäjän 

finanssiministeriö): 

 

 Yhdysvaltain dollari 45 % 

 Euro 45 % 

 Iso-Britannian punta 10 % 

 

 

Kaikki varat on siis sijoitettu Venäjän ulkopuolelle sekä ei-ruplamääräisiin 

arvopapereihin. Päätös on osaltaan helpottanut Venäjän inflaatiopaineita, kun rahan 

tarjontaa kotimaassa rajoitetaan. Hajautus eri valuuttoihin myös vähentää 

valuuttakurssiriskiä. Toisaalta rahasto ei ole päässyt hyötymään ruplan vahvistumisesta 

ko. valuuttoja vastaan. 
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Päätös vakausrahaston jakamisesta kahteen osaan muuttaa Venäjän finanssipolitiikkaa 

jonkin verran ja aiheuttaa myös ongelmia. Kun reservirahaston sijoitusperiaatteet ovat 

edelleen erittäin tiukkia, kansallisen hyvinvointirahaston uusi rooli ja toistaiseksi 

vajavainen sijoituspolitiikka antaa mahdollisuuden korruptiolle ja politikoinnille 

kansallisia projekteja päätettäessä. Kansallisen hyvinvointirahaston odotetaan myös 

kasvavan nopeasti. Financial Times (4.4.2008) arvioi sen koon olevan noin 80 miljardia 

dollaria vuonna 2011, kun se rahaston perustamisvaiheessa helmikuussa 2008 oli noin 

32 miljardia. 

 

Jenin (2008a) mukaan Kansallisen hyvinvointirahaston perustaminen lähentää rahaston 

hallintaa kohti Norjan sijoitusrahastoa vastaavaa. Todennäköisesti rahaston 

sijoituspolitiikka tulee olemaan tuottohakuisempi ja rahaston rooli enemmän 

säästörahasto kuin alkuperäinen vakausrahasto. Kuten Norjassakin, Venäjän 

finanssiministeriöllä on valtuutus laatia rahaston sijoitusstrategia. Lisäksi rahaston on 

raportoitava tiedotusvälineille kuukausittain rahaston kehityksestä, sekä Duumalle 

neljännesvuosittain. 

 

Astrovin (2007) mukaan Venäjän sijoitusrahaston ei kannata omaksua Norjan 

sijoituspolitiikkaa sellaisenaan. Norjan sijoituspolitiikan, ns. bird-in-hand -säännön 

mukaan vain rahaston varoille kertynyt korko tai tuotto voidaan kuluttaa. Koska 

Venäjän talous suurella todennäköisyydellä kasvaa tulevaisuudessa nopeammin kuin 

Norjan, kysymys sukupolvien välisestä solidaarisuudesta ei ole niin relevantti Venäjän 

tapauksessa. Tulevien sukupolvien oletetaan olevan Venäjällä nykyistä sukupolvea 

selvästi vauraampia. Täten Norjan sijoituspolitiikka ei välttämättä ole Venäjälle 

optimaalinen. Astrov mainitsee mahdollisuutena kuluttaa rahaston varoja paikalliseen 

infrastruktuuriin, varsinkin muille kuin energiasektorille, sekä veronkevennyksiin. 

 

Tälle liberaalille talouspolitiikalle Astrov (2007) mainitsee kaksi vasta-argumenttia, 

jotka tyypillisesti nousevat esiin kriitikkojen keskuudessa. Ottaen huomioon Venäjän 

korkea korruptio, kaikki kulutus paikallisesti olisi tehotonta. Lisäksi investoinnit 

paikallisesti aiheuttaisivat inflaatiopaineita. 
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Korruptio onkin Venäjällä suuri ongelma. Vuonna 2006 Venäjä oli Transparency 

Internationalin korruption vähäisyyttä mittaavassa tutkimuksessa sijalla 121, kun Suomi 

oli listan kärjessä (Parikka 2007). Korruptio on Venäjällä kansanperinne, jota on vaalittu 

satoja vuosia. Vaikka nykyinen presidentti Dmitri Medvedevkin on ottanut tiukan 

kannan korruptiota vastaan, on epätodennäköistä, että tilanne olisi paranemassa 

lähitulevaisuudessa. 

 

Aiemmin tarkasteltiin kotimaahan tehtyjen investointien vaikutusta inflaatioon. Inflaatio 

on tälläkin hetkellä Venäjän suurimpia ongelmia, ja siksi investoinnit kotimaahan ja 

niiden vaikutukset tuleekin tutkia tarkasti etukäteen. Hyvinvointirahastosta tehtyjä 

investointeja, kuten infrastruktuurin parantamista, voi olla tarkoituksenmukaista pitää 

instrumenttina, jolla voidaan tasapainottaa talouden suhdannevaihteluja, vähentää 

nousukautena ja lisätä taantuman uhatessa. 

 

Venäjä menestyy kohtuullisesti luvussa 3.5.2 esitellyssä läpinäkyvyysindeksissä. Koko 

rahasto saa indeksissä 5/10 pistettä. Suurista sijoitusrahastoista Venäjää huonommin 

suoriutuvat Arabiemiraatit, Saudi-Arabia ja Kiina. Toisaalta Venäjä ei ole lähelläkään 

Norjaa (kuvio 8, s.43). 

 

 

4.3.4 Vaikutukset 

 

Aiemmin luvussa 4.2 tarkasteltiin Venäjän finanssisektorin kehittymättömyyttä ja 

keskuspankin vähäisiä keinoja vaikuttaa öljyyn liittyvään ulkomaiseen pääomavirtaan 

rahapoliittisin keinoin. Öljyrahaston perustaminen on Astrovin (2007) mukaan ollut 

tässä suhteessa merkittävä tekijä. Kuten taulukosta 4 nähdään, Venäjän keskuspankin 

reservivarat kolminkertaistuivat tammikuusta 2004 marraskuuhun 2006, eli lisääntyivät 

noin 5 000 miljardilla ruplalla. Nopea reservivarojen kasvu pystyttiin steriloimaan vain 

osittain, 300 miljardilla ruplalla, vähentämällä kotimaisia saamisia valtiolta ja pankeilta. 

Silti vain 1/3 reservivarojen kasvusta on aiheuttanut rahakannan laajentumista. Tärkein 
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syy tähän on Astrovin mukaan ollut öljyrahasto, johon siirretyt varat eivät laajenna 

rahakantaa, vaan steriloivat liiallisen inflaatiopaineita aiheuttavan pääoman taloudesta. 

Toisaalta sijoitusrahaston varojen sijoittaminen kotimaisiin kohteisiin aiheuttaisi 

Venäjän talouteen rahakannan kasvua ja sitä kautta inflaatio- sekä valuutan 

vahvistumispaineita. (Astrov 2007) 

 

TAULUKKO 4. Ote Venäjän keskuspankin taseesta 2004–2006. (Astrov 2007) 

2004 2005 2006
RUB billion 1.1. 1.7. 1.1. 1.7. 1.1. 1.7. 1.11.
Assets
Foreign assets
Claims on government
Claims on nonfinancial public organizations 55 50 39 33 28 28 26
Claims on private sector and households
Claims on credit organizations

Liabilities
Reserve money

of which: money outside banks
Term deposits and foreign currency deposits 5 6 17 10 35 23 17
Foreign liabilities
Government deposits

of which: regional and local government
Capital accounts
Other (net)

2 391 097 2 739 562 3 610 482 4 623 996 5 554 814 7 112 379 7 448 038
477 639 445 643 426 555 334 788 276 042 248 853 247 957

2 264 2 122 2 282 2 253 2 439 2 419 2 437
198 742 219 864 178 230 200 222 27 892 24 334 117 159

1 947 713 1 959 538 2 417 880 2 514 463 2 959 306 3 349 946 3 454 230
1 147 039 1 276 132 1 534 756 1 650 743 2 009 240 2 233 366 2 402 172

220 639 235 699 214 928 241 293 298 812 314 285 148 027
446 001 799 740 1 047 912 2 050 321 2 146 032 3 361 712 3 785 069
43 805 100 796 85 580 200 475 126 695 294 730 432 473

298 234 298 047 188 043 187 826 210 373 210 177 210 041
157 207 114 212 348 806 167 380 246 657 151 872 218 234  

 

Keskuspankki on myös maksanut ulkomaista velkaansa ennenaikaisesti pois 

öljyrahastoon kertyneillä varoilla, vuosina 2005–2006 yhteensä yli 1 200 miljardilla 

ruplalla. Keskuspankki on siis steriloinut ylimääräistä pääomaa taloudesta myös tällä 

tavoin. (Astrov 2007.) 

 

Venäjä on muuttanut budjetointijärjestelmäänsä vuodesta 2008 lähtien. Uudessa 

järjestelmässä määritellään öljy- ja kaasualijäämäksi erotus valtion budjetin ilman öljy- 

ja kaasutuloja ja niiden kanssa. Tämä alijäämä rahoitetaan siirroilla vakausrahastosta 

valtion budjettiin. Tavoite vuodelle 2008 on 6,1 % BKT:stä, vuodelle 2009 5,5 % ja 

vuodelle 2010 4,5 %. (Main results and trends of budget policy.) 
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4.4 Venäjän talous tulevaisuudessa 

 

Venäjän väestö tulee ikääntymään nopeasti tulevina vuosikymmeninä. Eläkeikäisen 

väestön osuus tulee Haunerin (2008) mukaan nousemaan 20 prosentista noin 30 

prosenttiin vuoteen 2050 mennessä. Venäjän ikääntymisongelmaa pahentaa entisestään 

se seikka, että väestön koko pienenee jatkuvasti, arvioiden mukaan 0,5 % vuosittain 

vuoteen 2050 asti. Tämä tarkoittaa paineita eläkejärjestelmän kestävyydelle. Lainela 

(BOFIT Online 2/2008) muistuttaa lisäksi, että lisähaasteensa luo Venäjän alhainen, 

neuvostokaudelta peritty eläkeikä. Normaali eläkeikä naisilla on 55 ja miehillä 60 

vuotta. 

 

Venäjän nykyinen eläkejärjestelmä ei pysty vastaamaan tähän haasteeseen. Nykyinen 

eläkkeiden korvausaste on Haunerin (2008) mukaan 26 %, mikä on selvästi alhaisempi 

kuin esimerkiksi millään OECD-maalla. Eläkkeitä on Lainelan (BOFIT Online 2/2008) 

mukaan tarkoitus nostaa niin, että ne olisivat 40 % nykyistä korkeampia. Tämäkään ei 

vielä olisi kovin korkea taso, sillä se tarkoittaisi noin 125 euron suuruista eläkettä. 

 

Lainelan (BOFIT Online 2/2008) mukaan eläkerahaston tulot eivät enää ole riittäneet 

kattamaan eläkemenoja. Siksi yhä suurempi osuus eläkkeiden rahoituksesta tulee 

federaation budjetista. Keväällä 2008 perustetun Kansallisen hyvinvointirahaston 

tarkoitus on hyvin todennäköisesti kattaa eläkerahaston alijäämä. 

 

Venäjä on viime aikoina noussut yhdeksi suurimmista investoijaksi ulkomaille 

kehittyvien maiden keskuudessa. Entisiin IVY-maihin kohdistuva investointivirta alkoi 

jo 1990-luvun alussa. Viime aikoina Venäjän investoinnit ovat suuntautuneet myös 

kehittyneille markkinoille ja Afrikkaan. Venäläiset yhtiöt investoivat ulkomaille mm. 

parempien tuottojen toivossa, kasvupotentiaalin kasvattamiseksi, teknologisen 

tietotaidon saavuttamiseksi ja raaka-aineiden saannin turvaamiseksi. Suurimpia 

investoijia ovat valtiojohtoiset suuryhtiöt, kuten Lukoil, Gazprom, Vimpelkom ja TNK-

BP. (Nestmann & Orlova 2008.) 

 



[73] 
 

5 LOPUKSI 

 
Tässä työssä tarkasteltiin valtiollisia sijoitusrahastoja erityisesti Venäjän näkökulmasta. 

Valtiollisten sijoitustahastojen merkitys on kasvanut viime vuosina huimasti. Niiden 

osuus kansainvälisistä rahoitusmarkkinoista on noin 2 prosenttia. Ottaen huomioon, että 

kymmenen suurinta rahastoa hallinnoi 85 prosenttia varallisuudesta, suurimmat rahastot 

ovat tulevaisuudessa merkittäviä tekijöitä maailmantaloudessa.  

 

Valtiollisen sijoitusrahaston tärkeimmät tehtävät ovat talouden vakauttaminen ja 

varallisuuden siirto sukupolvien kesken. Raaka-ainevaltaisilla mailla sijoitusrahasto on 

tehokas keino torjumaan resurssikirousta ja Hollannin-tautia. Esimerkiksi Venäjällä on 

havaittu kaikki Hollannin-taudin oireet, mutta itse tautia ei ole pystytty osoittamaan. 

Tähän on ollut osittain tekijänä valtiollisen sijoitusrahaston perustaminen. 

 

Venäjän tapauksessa huomattiin myös, että valtiollisen sijoitusrahaston avulla pystytään 

raaka-ainevaltaisessa taloudessa suojautumaan tehokkaasti raaka-aineiden hintojen 

vaihtelulta. Sen avulla on mahdollista vakauttaa taloutta raaka-ainetulojen vaihtelulta 

sekä steriloida raaka-aineiden hintojen vaikutus talouskasvusta. Näissä tavoitteissa 

Venäjällä on onnistuttu suhteellisen hyvin. 

 

Pelkästään sijoitusrahaston perustaminen ei ratkaise raaka-ainevaltaisen maan ongelmia. 

Sijoitusrahaston varojen kerryttämisen sekä sijoituspolitiikan täytyy olla osa 

talouspolitiikkaa, ei omaa talouspolitiikka harjoittava toimija. Esimerkiksi Nigerian tai 

Venezuelan tapauksessa sijoitusrahastot eivät toimineet, koska niitä ei pystytty 

integroimaan muuhun talouspolitiikkaan, vaan niiden sääntöjä muutettiin jatkuvasti ja 

niitä käytettiin eliitin omiin tarkoituksiin. 

 

Kern (2008b) muistuttaa osuvasti, että maailma on muuttunut paljon kymmenen vuoden 

kuluessa. Kun vielä Aasian kriisin aikana vuonna 1997 isot länsimaiset pankit tarjosivat 

vaikeuksissa olleille maille pääomaa, nyt, kymmenen vuotta myöhemmin, kehittyvät 

maat ja niiden sijoitusrahastot ovat olleet auttamassa länsimaisia pankkeja 
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finanssikriisin vuoksi. Eikä ole mitään estettä, ettei sijoitusrahastoista olisi tulossa 

entistä isompia tekijöitä tulevaisuuden globaalissa taloudessa. 
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